
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA

1.) Učebnice str. 40:

Protože si odevzdal/a školní sešit ke kontrole, budeš k následujícím úkolům potřebovat papír, na který 

úkoly vypracuješ. Papír si pak dobře uschovej (např. si ho nechej vložený v učebnici za obalem).

cv. 1 – přečti si texty o dovolených a jak a kde je lidé tráví. Na papír si napiš čísla odstavců 1-5 a zkus 

k nim přiřadit témata pod cv. 1 podle toho, o kterém tématu daný odstavec mluví

Zde uvádím slovní zásobu, kterou možná nebudeš znát:

THE MIDDLE = uprostřed           ENVIRONMET = životní prostředí     AUSTRIA = Rakousko 

HALF-TERM = pololetí                 ABROAD = zahraničí                           SWITZERLAND = Švýcarsko

SOUTH-WEST = jihozápad          FERRY = trajekt                                    SLOVENIA = Slovinsko 

SIGHT = památka 

cv. 2A – vyhledej v textech následující místa 1-3. Pak si tato čísla napiš na papír a k nim vypiš, co si 

našel/a. 

1. Popular places for families in Britain (= populární místa pro rodiny v Británii)

2. Countries that British people go to (= země, kam Britové jezdí na dovolenou)

3. Popular places for visitors to Britain (= populární místa/památky pro návštěvníky Velké Británie)

2.) Pracovní list:

Společně s výpisem z vysvědčení si obdržel/a složku s pracovním listem do angličtiny. Zde vysvětluji, co 

máš v jednotlivých cvičení dělat:

cv. A – doplň ke slovesům 1-20 koncovku -ED tak, aby vytvořila minulý čas 

cv. B – vytvoř kladné věty v minulém čase s použitím slovesa v závorce

cv. C – toto cvičení nedělej 

cv. D – věty převeď na věty záporné (pozor, pokud je větě DIDN’T sloveso již nemá koncovku -ED) 

U cvičení B-D je vždy první věta hotová jako příklad. 



C) Give short answers to the questions.
1) Did you close the door?

( + ) __Yes, I did.____
2) Did you father wash his car?

 ( - ) ______________
3.) Did you play football?
    ( - ) _______________
4.) Did your mother prepare the dinner?
   ( + ) ________________
5.) Did you finish tiding up your room?
    ( + ) _______________
6.) Did you go to school yesterday?
   ( - ) ______________

D) Turn the sentences into negative.
1) Clare played tennis this weekend. ( - ) ___Clare didn’t play tennis this weekend._________
2) David washed his car on Saturday. ( - ) __________________________________________
3) Kate finished her homework. ( - ) ______________________________________________
4) All the students answered the questions. ( - ) _____________________________________

         5) Marta waited for the bus. ( - ) ______________________________
7) John watched TV all the day. ( - ) ____________________________

 

A) Write the Past Simple form of the verbs
1) Play
2) Walk
3) Watch
4) Listen
5) Wait
6) Check
7) Visit
8) Study
9) Call
10)Work 

B) Complete the sentences with the verb in 
the brackets. Use past simple -ED. 
1) My uncle ___visited__ (visit) us this 

weekend.
2) I ___________ (listen) to music with my 

friends.
3) We __________ (study) hard for the test.
4) I ___________ (finish) my homework. 
5) I ___________ (wait) for the school bus.
6) Lucy __________ (invite) me to her 

birthday party. 
7) The students ___________ (walk) down 

the street with their teachers.
8) Tom ___________ (wash) his car.
9) We ___________ (live) in Madrid three 

years ago.
10) Helen ____________ (watch) TV last 

night.

11)Wash 
13)Need
14)Live
15)Laugh
16)Finish
17)Kiss
18)Invite
19)Listen
20)Dance 


