
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Opiš si výslovnost následujících pěti nepravidelných sloves. Slovesa se nauč (jak se píší i jak se vyslovují). 

Opakuj si slovesa zadaná z minulých týdnů. 

Stavět, postavit – BUILD BILD BILT 

Chytit – CATCH KEČ KÓT 

Létat – FLY FLÁJ FLŮ 

Říci, vyprávět – TELL TEL TOLD 

Plavat – SWIM  SWIM SWEM 

 

2.) Pracovní sešit str. 29: 

cv. 4 – Natalie a Adama byli oba na dovolené (každý někde jinde). Vytvoř věty o Natalie a Adamovi 

podle obrázků z tabulky. Pracuj se slovy přes lomítko, které ti napoví, jaké věty vytvořit. Zde vysvětluji 

první věty: 

1 (go by plane / not to go by plane / go by boat) 

   Natalie went by plane. (GO je nepravidelné sloveso, tvoříme kladnou větu → WENT) 

   Adam didn’t go by plane. (NOT GO → tvoříme zápor pomocí didn’t a sloveso v základním tvaru) 

   He went by boat. (GO je nepravidelné sloveso, tvoříme kladnou větu → WENT)  

Zde uvádím, která slovesa ze cvičení jsou pravidelná a která nepravidelná, aby si věděl/a, jak 

postupovat u dalších vět.  

STAY, ENJOY = pravidelná slovesa (koncovka -ED) 

TAKE, WRITE = nepravidelná slovesa (seznam v pracovním sešitě) 

 

3.) Pracovní sešit str. 32: 

cv. 1 – napiš, co obrázky zobrazují 
 

cv. 2 – do rozhovoru doplň WAS / WERE 
 

cv. 3 – do sloupců rozděl slovesa z šedého boxu. REGULAR = pravidelná slovesa, IRREGULAR = 

nepravidelná slovesa. Než slovesa napíšeš převeď je do minulého času a v tomto tvaru je pak doplň do 

tabulky. Tvar nepravidelných sloves si vyhledej v jejich seznamu, k pravidelným slovesům doplníš 

koncovku -ED.  
 

cv. 4 – slovesa ze cv. 3 doplň do e-mailu. Všechna slovesa budou v minulém čase.  

 

cv. 5 – text k tomuto cvičení najdeš na další stránce. Přečti si, jak Adrian vypráví o své dovolené a do 

tabulky doplň, zdali věci 1-8 dělal = YES (napiš Y) nebo nedělal = NO (napiš N). V další části vytvoř o 

Adrianovi věty podle toho, co si doplnil/a do tabulky.  

Hlídej si u KLADNÉ VĚTY slovesa pravidelná (koncovka -ED) a nepravidelná (seznam). 

V ZÁPORNÉ VĚTĚ použijeme didn’t + slovesa v základním tvaru.  

 

4.) Učebnice str. 42: 

cv. 2A – pomocí slov přes lomítko vytvoř otázky v minulém čase. Vždy si přečti odpověď, která ti 

pomůže s tím, jak otázku vytvořit. Otázku v minulém čase tvoříme pomocí DID nebo WAS/WERE. Do 

školního sešitu si napiš čísla 3-7 a k nim napiš své otázky. První otázka je hotová jako příklad. Druhou 

otázku ještě také uvádím jako příklad: 

 



2. Where / you / go? 

    Where did you go? → We went to Italy.  

 

TEXT KE CVIČENÍ 5 ↓↓↓ 

 
 


