
6. TŘÍDA – ANGLIČTINA  

 

1.) Učebnice str. 24: 

cv. 1A – prohlédni si obrázky zvířat 1-14 a projdi si jejich názvy. Spoustu z nich již znáš, ale některá 

pro tebe možná budou nová.  

cv. 3 – odpověz na otázky 1-2 do školního sešitu. Odpověz celou větou!!! 

 

2.) Pracovní sešit str. 18: 

cv. 1 – do tajenky doplň názvy zvířat z obrázků. Z šedých rámečků vypiš písmena dolů na řádky a 

vznikne ti název dalšího zvířete. 

cv. 2 – zvířata z tajenky rozděl do tří sloupců, podle toho, zdali daná zvířata žijí na zemi (=land), ve 

vodě (=water) nebo létají (=fly). Pokud některé zvíře může žít na více místech, můžeš toto zvíře 

napsat do více sloupců.  

 

3.) Učebnice str. 24: 

cv. 4 – přečti si o „zookeeper“ Liamovi. Do školního sešitu odpověz na následující otázky (anglicky): 

1. Where does Liam work? 

2. What animals does he take care off? (take care off = starat se) 

3. What is he doing in each picture? 

4. How often does he do the things in the pictures? (= Jak často dělá dané věci na obrázcích?) 

5. What do the penguins eat? 

 

4.) Školní sešit – zápis: 

Následující tabulku si přepiš (případně vytiskni a nalep) do školního sešitu: 

 

PRESENT SIMPLE 
 = PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ 

PRESENT CONTINUOUS  
= PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ 

Použití: 
- přítomný prostý čas popisuje obecné 

stavy, stálé děje, obvyklé či pravidelné 
činnosti 
 

Tvoření: 
I live in Prague. 
She lives in Prague.  
 
I don’t live in Prague.  
She doesn’t live in Prague. 
 
Do you live in Prague? 
Does she live in Prague? 

Použití: 
- přítomný čas průběhový popisuje právě 

probíhající činnosti 
 
Tvoření: 
I’m playing the piano. 
She is playing the piano. 
They are playing the piano. 
 
I’m not watching TV. 
She isn’t watching TV.  
They aren’t watching TV. 
 
Am I reading a book? 
Is she reading a book? 
Are they reading a book?  
 

 

5.) SLOVÍČKA TEST!!!!! → V pondělí 14. 12. (jak budete zase ve škole) si napíšeme test ze slovíček. 

Budou to slovíčka z pracovního sešitu str. 81 / 2C My favourite animals + Wild animals.  


