
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 minulého týdne.  

Koupit – BUY BÁJ BÓT 

Pít – DRINK DRINK DRENK 

Ztratit – LOSE LŮZ LOST 

Jezdit – RIDE RAID ROUD 

Vzbudit se – WAKE  WEJK WOUK 

 

2.) Pracovní sešit str. 28: 

cv. 1 – doplň minulý tvar nepravidelných sloves do tajenky. Všechna slovesa najdeš v seznamu 

nepravidelných sloves v pracovním sešitě. Zde uvádím tři slovesa, která v seznamu nejsou: 

FORGET – FORGOT, BITE – BIT, FEEL – FELT  

 

3.) Školní sešit: 

Opiš si následující věty. Slovesa v závorkách jsou nepravidelná, proto pracuj se seznamem 

nepravidelných sloves. 

 Vytvoř kladné věty v minulém čase: 

0. The Smiths spoke (speak) Italian. 

1. We         (lose) our keys last Friday. 

2. She         (drink) too much coffee yesterday. 

3. I _______ (see) Susan in town last week.  

Vytvoř zápor se slovesy v závorce (nezapomeň, že když máme didn’t sloveso již zůstává v základním 

tvaru): 

0. Molly didn’t eat (eat) breakfast yesterday. 

1. John and Liam ______ (forget) their homework.  

2. We _______ (write) the postcards.  

3. My mum ______ (go) to work on Monday.  

Vytvoř otázky (nezapomeň, že když máme otázku sloveso již zůstává v základním tvaru): 

0. Did you buy (buy) this new jacket? 

1. ____ your sister ______ (break) her leg? 

2. ____ Millie _______ (read) the book? 

3. ____ he ________ (run) the marathon?  

  

4.) Učebnice str. 37: 

cv. 5A – přepiš si věty 2-8 do školního sešitu. Sloveso v závorce převeď do minulého času. Je to 

kombinace sloves pravidelných (koncovka -ED) a nepravidelných (seznam nepravidelných sloves). Zde 

uvádím slovesa, která jsou pravidelná – DROP, MISS, RAIN, CLOSE. Zbytek jsou slovesa nepravidelná.  

 

5.) Školní sešit: 

Opiš si pod sebe následující slovesa. Rozhodni, zdali jsou pravidelná = P nebo nepravidelná = N. Pak 

napiš jeho tvar v minulém čase. Zde uvádím od každého slovesa jeden příklad:  

GO = N – went 

PLAY = P – played 



1. HAVE =  

2. UNDERSTAND =  

3. DRAW = 

4. FINISH = 

5. VISIT =  

6. MAKE =  

7. LIKE = 

8. FLY = 

9. LOSE =  

10. DANCE =    

 


