
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. 

Být – BE BÍ WOS / WEӘ 

Stříhat, řezat – CUT KAT KAT 

Jít, jet – GO GOU WENT 

Číst – READ RÝD RED 

Zametat – SWEEP SWÍP SWEPT 

 

2.) UNIT 5: 

Začínáme novou lekci a to lekci číslo 5. V této lekci se podíváme na slovní zásobu týkající se přírody, 

počasí a také na stupňování přídavných jmen. Poctivě si procházej slovíčka z jednotlivých části této 

lekce.   

 

Učebnice str. 56: 

cv. 1A – pozorně si prohlédni 4 obrázky zobrazující různé krajiny. Do školního sešitu si napiš pod sebe 

tato čísla: 2, 3, 8, 9, 10, 13. Přečti si slova v oranžovém boxu a zkontroluj si, že jim rozumíš ve slovíčkách 

v pracovním sešitě str. 84/UNIT 5A. Poté je přiřaď k číslům v sešitě.  

 cv. 2 – přečti si otázky týkající se vesnice nebo města, ve kterém bydlíš a vyber správnou variantu A, B 

nebo C. Do školního sešitu si napiš čísla otázek 1-4 a k nim příslušnou variantu. Slovíčko NEAR, které je 

obsaženo v otázkách znamená blízko. (Ostatní slovíčka, kterým nerozumíš si vyhledej ve slovíčkách 5A). 

 

3.) Školní sešit – zápis: 

HOW QUESTIONS  
- v otázkách zjišťující rozměr nebo velikost použijeme tázací zájmeno HOW + přídavné jméno  

- totéž přídavné jméno pak stojí i v odpovědi 

How long is this river? → It’s 20 kilometres long.  

How high is this building? → It’s 20 metres high.  

Některá přídavná jména zjišťující rozměr/velikost: 

HIGH = vysoký 

LONG = dlouhý 

WIDE = široký 

DEEP = hluboký  

 

4.) Pracovní sešit str. 44 a 45: 

cv. 1 – zkus přijít na to, jaké slovo se skrývá ve slovní přesmyčce v závorce. Pokud si nebudeš vědět rady 

podívej se na obrázky v učebnici str. 56/cv. 1. 

cv. 5 – vytvoř otázky s použitím tázacího zájmena HOW + přídavného jména, které je před lomítkem. 

Pozor si dej na otázky 3, 5 a 6. Tyto otázky musíš vytvořit jinak než s tázacím zájmenem HOW. Zkus přijít 

na to, jak. Odpovědi ti pomůžou.   

 

5.) Učebnice str. 57: 

cv. 5A – podívej se na mapu UK (United Kingdom = Spojené království Velké Británie a Severního Irska).  



UK se skládá ze čtyř částí – England, Scotland, Wales a Northern Ireland. Každá z těchto částí má své 

hlavní město, ale Londýn je hlavním městem celého Spojeného království. UK vládne královna Alžběta 

II.  

Přečti si jednotlivé texty 1-6 popisující krajinu UK. V každém textu chybí některá slova. Do školního 

sešitu si napiš čísla 1-12.  

Chybějící slova: 

Bridges, England, lake, sea, beaches, forests, skyscrapers, islands, cliffs, mountains, city, river. 

→ tyto slova zkus vhodně doplnit k číslům 1-12 v sešitě   

 

cv. 6 – v každé větě je nějaká chyba, kterou máš najít a opravit podle toho, co sis přečetl/a 

v jednotlivých textech o UK. Věty oprav do školního sešitu (stačí napsat opravenou větu). První dvě věty 

uvádím, jako příklad:  

1. Wales isn’t part of the United Kingdom. → Wales IS part of the United Kingdom. 

2. Ben Nevis in an airport. → Ben Nevis is a mountain.  

 

cv. 7 – do školního sešitu anglicky odpověz na otázky 1-8. Stačí napsat přímo odpověď, otázky nemusíš 

opisovat. Zde překládám otázky, kterým možná nebudeš rozumět: 

1. Co znamená zkratka UK? 

2. Která část Irska je součástí UK?  

4. Proč je jezero Loch Ness slavné? 

5. Nad kterou řekou vede Tower Bridge? 

8. K jakému moři má Edinburgh blízko?  

 


