
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA  

 

1.) Školní sešit – zápis: 

(Již jsme si vysvětlili minulý čas s pravidelnými slovesy, u kterých přidáváme koncovku -ED). Nyní se 

budeme učit minulý čas se slovesy nepravidelnými. 

 

PAST SIMPLE 

IRREGULAR VERBS (= NEPRAVIDELNÁ SLOVESA) 
- mnoho anglických sloves má nepravidelné tvary, to znamená, že se netvoří podle nějakého pravidla, 

ale musíme se je naučit (stejně jako se třeba učíš slovíčka)   

NAPŘ.  

Sloveso JÍT = GO (základní tvar) → WENT (minulý čas) 

Sloveso PSÁT = WRITE (základní tvar) → WROTE (minulý čas)  

 

TVOŘENÍ: 

KLADNÁ VĚTA:                                                         ZÁPORNÁ VĚTA:                                                    

Susan went to the cinema on Saturday.              Susan didn’t go to the cinema on Saturday.                         

Tim wrote an e-mail to his friend.                        Tim didn’t write an e-mail to his friend.  

                                                                                     

                                                                                           V záporu opět použijeme DIDN’T a platí zde stejné  

                                                                                           pravidlo jako u sloves pravidelných → sloveso zůstává 

                                                                                           v záporu v základním tvaru.  

YES / NO OTÁZKA: 

Did Susan go to the cinema on Saturday? – Yes, she did. / No, she didn’t.  

Did Tim write an e-mail to his friend? – Yes, he did. / No, he didn’t.  

 

V otázkách opět použijeme DID a také zde platí stejné pravidlo jako u sloves 

pravidelných → sloveso zůstává v otázkách v základním tvaru.  

Seznam se slovesy, která by si měl/a znát v 6. třídě najdeš v pracovním sešitě. Když jej otevřeš, jsou hned 

na první stránce (tvrdé). Je důležité, aby ses učil/a jak se slovesa píšou, ale i vyslovují. Výslovnost si vždy 

z každého zadání opíšeš za jednotlivá slovesa v seznamu a naučíš se je.  

Zde uvádím prvních pět nepravidelných sloves, která se naučíš na příští online hodinu. Do pracovního 

sešitu si opiš výslovnost z následující tabulky. Přikládám i fotku jednoho slovesa, jak si výslovnost do 

pracovního sešitu zapsat.  

Zlomit, rozbít – BREAK BREJK BROUK 

Jíst – EAT ÍT EJT 

Odejít, opustit – LEAVE LÍV LEFT 

Vidět – SEE SÍ SÓ 

Psát – WRITE  RAIT ROUT 
 

 

 



2.) Učebnice str. 36: 

cv. 1 – přečti si věty 1-8 a prohlédni si obrázky A-H. Do školního sešitu si napiš čísla vět 1-8 a přiřaď 

k nim vhodný obrázek A-H.  

 

cv. 2 – do školního sešitu si přepiš slovesa z oranžového boxu (slovesa jsou v základním tvaru). Přiřaď 

k nim jejich nepravidelný tvar z vět 1-8 ze cvičení 1. První dvě slovesa uvádím jako příklad:  

leave – left 

forget – forgot  

 

cv. 3A – přečti si text o Nadimových prázdninách  

 

cv. 3B – do školního sešitu si napiš čísla vět 1-8 a podle toho, co sis přečetl/a v textu rozhodni, zdali jsou 

věty pravdivé = true -T, nepravdivé = false – F nebo se to v textu nezmiňuje = doesn’t it say – DS.  

 


