
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA  
 

Začínáme UNIT 3, ve které se budeme učit slovní zásobu týkající se prázdnin a dovolené. V gramatice se 

zaměříme na minulý čas a nepravidelná slovesa. 

1.) Učebnice str. 32: 

cv. 1A – prohlédni si obrázky a fráze 1-8. Do školního sešitu si napiš čísla 1-8 a přiřaď k nim obrázky A-H. 

Všimni si, že v každé frázi se váže konkrétní předložka ON, IN, AT. Jejich použití s danými frázemi se 

musíš naučit.  

 

cv. 2 – přečti si text. Do školního sešitu si pod sebe napiš jména lidí z příběhu: Conor, Azra, Mr Riley, 

Clare, Henry a napiš k jejich jménům, kde se minulou sobotu nacházeli.  

  

2.) Pracovní sešit str. 24: 

cv. 1 – doplň písmena na řádky tak, aby vytvořily správné slovo 

 

3.) Školní sešit – zápis: 

PAST SIMPLE (=minulý čas) 

- minulý čas prostý používáme pro vyjádření činností a dějů, které se staly v určitém čase v minulosti 

a jsou nyní ukončené  

WAS / WERE (=BYL / BYLI) 

I                                                         YOU              WERE                                 

HE               WAS                              WE               WEREN‘T 

SHE             WASN’T                        THEY  

IT  

TVOŘENÍ: 

KLADNÁ VĚTA:                                                 ZÁPORNÁ VĚTA:                                        

John was on the beach.                                 John wasn’t on the beach.                       

My parents were in the garden.                  My parents weren’t in the garden.         

 

OTÁZKA: 

Was John on the beach? → Yes, he was. / No he, wasn’t. 

Were my parents in the garden? → Yes, they were. / No, they weren’t.  

 

WH-OTÁZKA: 

Where was John? → He was on the beach.  

When were my parents in the garden? → They were in the garden at 6 o’clock.  

 

4.) Učebnice str. 33: 

cv. 4A – věty 1-8 přepiš do školního sešitu a doplň WAS/WERE. Hlídej si osoby.  

 

5.) Pracovní sešit str. 24 a 25: 

cv. 3 – doplň do vět WAS/WERE. Hlídej si osoby. 

  

cv. 4 – prohlédni si obrázky a oprav věty. Nejprve větu převeď do záporu a pak vytvoř větu novou a 

pravdivou podle toho, co je na obrázku.  


