
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA  

 

1.) How questions – procvičení: 

Přečti si následující informace o jednotlivých místech a do školního sešitu odpověz na otázky: 

Mount Everest = 8 849 m            Lake Titicaca = 281 m           Empire State Building = 381 m 

The Nile River = 6 650 km           Loch Ness = 2, 7 km              Tower Bridge = 244 m      

První otázku uvádím jako příklad: 

1. How high is Mount Everest? → It’s 8 849 metres high.  

2. How long is the Nile River? 

3. How deep is Lake Titicaca? 

4. How wide is Loch Ness? 

5. How high is Empire State Building? 

6. How long is Tower Bridge?  

 

2.) Učebnice str. 58:  

cv.1 – prohlédni si obrázky týkající se počasí. Slovní zásobu pod obrázky se nauč.  

cv. 2A – překresli si oranžovou tabulku do školního sešitu (místo in your country napiš – The Czech 

Republic). Přečti si text v řečové bublině níže o tom, jak Jake vypráví o tom, jaké počasí je v Anglii a pak 

doplň v tabulce sloupeček in England.  

cv. 2B – doplň do tabulky, jaké máme počasí v České republice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Pracovní sešit str. 46: 

cv. 1 – doplň k obrázkům, jaké počasí zobrazují (slova vybírej z šedého boxu)  

 

4.) Školní sešit – zápis: 

CARDINAL POINTS (= SVĚTOVÉ STRANY)  

Překresli si nebo vytiskni a nalep následující obrázek: 

 

NORTH = sever                 NORTHEAST = severovýchod  

EAST = východ                  SOUTHEAST = jihovýchod 

SOUTH = jih                       SOUTHWEST = jihozápad 

WEST = západ                    NORTHWEST = severozápad 

 

 

Jake 

We’re doing some work on the weather for our Geography lesson.  

It’s raining today and it’s quite cool, but it was warm and sunny yesterday. In 

winter, it’s cold and it sometimes snows. It’s windy, too. In spring, it’s usually fine 

and warm. In summer, it’s hot and dry most of the time. In autumn, it’s usually 

cloudy and wet. It rains a lot.  


