
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA   

 

1.) Slovní zásoba: 

Procházej si a uč se slovíčka z pracovního sešitu str. 82/3A Where were you last weekend? + Phrases 

with at, in, on.  

 

2.) Školní sešit: 

Přepiš si fráze 1-8 a doplň k nim správnou předložku AT, IN, ON.  

1. ____ home                             5. ____ work  

2. ____ a wedding                     6. ____ bed 

3. ____ the garden                    7. ____ holiday 

4. ____ the beach                      8. ____ a theme park  

S pomocí slov přes lomítka vytvoř otázky s použitím WAS/WERE. Pokud se nebudeš jistý/á, jak se otázky 

tvoří, podívej se na zápis k učivu WAS/WERE.  

Příklad: 0. Susan / at a theme park / at the weekend → Was Susan at a theme park at the weekend? 

1. Lucy / in Paris  

2. Where / your parents / on holiday 

3. Mr Smith / at the sports centre / last Saturday 

4. Emma and Jake / at home / last night? 

5. You / ill / on Monday 

 

3.) Učebnice str. 34:  

***Nahrávka k této stránce bude poslána na e-mail.  

cv. 1A – prohlédni si obrázky týkající se cestování. Pusť si nahrávku a projdi si výslovnost jednotlivých 

slov. Slova se nauč.  

 

cv. 1B – přečti si následující popisy věcí a míst ze cv. 1A. Zkus přijít na to, kterou věc popisy popisují. Do 

školního sešitu i napiš čísla 1-5 a k nim napiš, který předmět je popisován.  

Zde uvádím jeden popis jako příklad: 0. You write your name on this. → a label 

1. You need this to go to another country. It has your photograph in.  

2. We sleep in this when we go camping.  

3. You put your luggage, suitcase and rucksack on this.  

4. You see this at an airport. Planes leave (=opouští/odlétají) from it.  

5. A car pulls (=táhnout) this.  

cv. 2A – poslechni si a přečti si oranžový text, ve kterém chlapec jménem Conor mluví o svých 

prázdninách. Všimni si, že některá slovesa mají koncovku -ED (např. travelled, landed, checked). Tento 

jev znamená minulý čas u pravidelných sloves – TRAVEL = cestovat → TRAVELLED = cestoval. Toto si 

budeme vysvětlovat v příštím zadání.  

Do školního sešitu odpověz na následující otázky:  

1. Which month did Conor and his family go on holiday? 

2. Where did they travel? 

3. What was the name of the airport? 

4. Where did they stay? (= Kde byli ubytovaní?) 

5. What was the problem?  



4.) Pracovní sešit str. 26: 

cv. 1 – napiš, co je na obrázcích  

 


