
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA 
 

1.) Slovíčka – přepiš si slovíčka do slovníku – Pracovní sešit str. 84/6A TV programmes + Types of TV 

programmes a 6B At the movies.  

 

2.) Učebnice str. 70: 

cv. 2 – přečti si příběh. Do školního sešitu si napiš čísla 1-7 a přiřaď k nim obrázky A-G podle toho, 

v jakém pořadí se v příběhu odehrály.  

Slova či slovní fráze, které možná nebude znát: 

STRANGE = podivný                                                      RUSH = spěchat   

IT DOESN’T MATTER. = nezáleží na tom                    NOISE = hluk  

ENEMY = nepřítel                                                           BELT = pásek  

ESCAPE = utéct                                                               SECRET = tajný  

GUARD = hlídač                                                              BRIEFCASE = kufřík  

STOMACH = břicho                                                        SINK = potopit se (minulý čas nepr. Sloveso SANK)  

 

cv. 2 – reportér dělá interview s Justinem a Chelsea. Představ si, že jsi Justin a Chelsea a do školního 

sešitu odpověz reportérovi na otázky 1-10.   

 

3.) Školní sešit zápis: 

Nadpis = ADJECTIVES AND ADVERBS (PŘÍDAVNÁ JMÉNA A PŘÍSLOVCE) 

Tuto tabulku si předělej pod nadpis nebo si ji vytiskni a vlep: 
 

ADJECTIVES = PŘÍDAVNÁ JMÉNA ADVERBS = PŘÍSLOVCE  
- rozvíjí podstatné jméno – říkají, jaké něco 

nebo někdo je  
 

He was a horrible man. (= jaký byl? → hrozný) 
She is a good driver. (= jaká je řidička? → dobrá) 
The radio is loud. (= jaké je rádio? → hlasité) 

 

- rozvíjí sloveso – říkají, jakým způsobem něco 
děláme  

- příslovce tvoříme přidáním koncovky -LY  
 

She opened her eyes quickly.  
(= jak otevřela očí? → rychle) 
He does his homework slowly.  
(= jak dělá domácí úkoly? → pomalu)  
 
- u přídavných jmen končících na -Y změníme 

v příslovci na -I  
např. EASY = EASILY       HAPPY = HAPPILY  
 

- některá příslovce jsou nepravidelná:  
FAST = FAST     GOOD = WELL     HARD = HARD 

 

4.) Pracovní sešit str. 56: 

cv. 1 – vytvoř z přídavných jmen příslovce – dodržuj pravidla popsaná v tabulce 

 

cv. 3 – doplň do vět 2-6 přídavná jména nebo příslovce podle toho, jestli rozvíjí podstatné jméno 

nebo sloveso (vždy se ptej otázkami jaký?/který?/čí? = přídavné jméno, jak? = příslovce, to ti poradí, 

zdali se jedná o přídavné jméno nebo příslovce).  

 

cv. 5 – zakroužkuj správnou variantu přes lomítko, Opět platí stejné pravidlo, jako u cv. 3 

 



KONTROLNÍ OTÁZKY – ODPOVĚZ NA NĚ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: 

1. Kde se nachází Justin, Chelsea a Dr X na obrázku A? – odpověz anglicky 

2. Co rozvíjí přídavná jména? 

3. Jakou koncovku přidáme k přídavnému jménu, když chceme vytvořit příslovce? 


