
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA  

 

1.) Slovní zásoba: 

Procházej si a uč se slovíčka v pracovním sešitě str. 81 / 2A Our school trip + Farm animals. 

 

2.) Animals – revision: 

Ve slovních přesmyčkách najdi název zvířete (může to být i mládě). Jeho název napiš do školního sešitu 

– nezapomeň na člen A!!! 

1. cdliukng                      6. amlb 

2. igp                               7. pyppu  

3. lauf                              8. dik 

4. eehsp                          9. etipgl 

5. enittk                          10. atgo  

 

3.) Present continuous tense = přítomný průběhový čas: 

Projdi si zápis z minulé hodiny k tomuto gramatickému času, zopakuj si, jak ho tvoříme.  

 

4.) Pracovní sešit str. 15: 

cv. 5 – prohlédni si slovesa 1-9. Tvým úkolem je přidat k nim koncovku -ING a podle zápisu z minulého 

zadání o pravidlech tvoření sloves s -ING je máš rozdělit do správného sloupce v tabulce:  

1. sloupec + ING → slovesa, ke kterým přidáme jen koncovku -ING 

2. sloupec E + ING → slovesa, u kterých odděláme koncové -E a přidáme koncovku -ING 

3. sloupec double last letter + ING → slovesa, u kterých zdvojíme poslední písmeno a přidáme -ING  

cv. 6 – prohlédni si obrázky A a B. Najdi mezi nimi rozdíly a napiš je s použitím přítomného 

průběhového času. První dvě věty uvádím jako příklad.  

(Hlídej si osoby – podle toho zvol AM, IS, ARE a koncovku ING!!!)   

1. In picture A, Mark is swimming, but in picture B he is running.  

2. In picture A, Alison is taking photos, but in picture B she is phoning.  

 

Slovesa, která se ti možná pro toto cvičení budou hodit: 

CLIMB = šplhat, RIDE = jezdit, FEED = krmit  

 

5.) Učebnice str. 30: 

cv. 1 – prohlédni si obrázky a přečti si slovní spojení pod nimi. Do školního sešitu napiš vždy jednu 

kladnou a jednu zápornou větu o obrázku s použitím slovních spojení pod obrázkem. Použij 

průběhový čas.  

(Hlídej si osoby – podle toho zvol AM, IS, ARE a koncovku ING!!!)   

1. They aren’t listening to the radio. They are watching TV. → když se podíváš na obrázek, lidé na 

něm neposlouchají rádio = záporná věta, ale dívají se na TV = kladná věta.  


