
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Přepiš si výslovnost nepravidelných sloves z tabulky do jejich seznamu v pracovním sešitě. Slovesa se 

nauč. Opakuj si slovesa již probraná.  

Padat – FALL FÓL FEL 

Schovat – HIDE HAJD HID 

(Za)platit – PAY PEJ PEJD 

Krást – STEAL STÝL STOUL 

Myslet – THINK ƟINK ƟÓT 

 

2.) Učebnice str. 46: 

cv. 1 A – prohlédni si obrázky s jídlem a pitím a přečti si jejich názvy. Slovíčka se nauč. Pokud si nebudeš 

některým slovíčkem jistý/á pracuj se slovníčky v pracovním sešitě str. 83 / 4B Stone soup. Do školního 

sešitu odpověz na otázky týkající se slovní zásoby z obrázků: 

1. What do we put in tea or coffee? 

2. What do you need for sandwich? 

3. What do you put in soup? 

4. What do you put in a salad? 

5. Write all the vegetables from the pictures. 

 

3.) Pracovní sešit str. 36: 

cv. 1 – do tajenky doplň názvy jídla a pití, které jsou na obrázcích. Slovo ACROSS znamená vodorovně a 

slovo DOWN znamená svisle.  

cv. 2 – do tabulky správně rozděl slova ze cvičení 1  

 

4.) Učebnice str. 46: 

cv. 2 – přečti si příběh Stone Soup. Do školního sešitu odpověz na následující otázku: 

1. What food did the tramp put in the soup? 

 

Slovíčka či slovní fráze, které možná nebudeš znát: 

MEAN = lakomý                                     TASTE = ochutnat                       KNIFE = nůž 

FETCH = přinést                                     IT’S A PITY = to je škoda            SPOON = lžíce 

SAUCEPAN = kastrol                             CELLAR = sklep                            FORK = vidlička 

COOKER = vařič / sporák                      LOAF = bochník                           DELICIOUS = vynikající  

 

5.) Školní sešit – zápis: 

SOME and ANY 
- SOME a ANY používáme u tvarů množného čísla počitatelných i nepočitatelných podstatných jmen 

- SOME → použijeme v kladné větě  

I’ve got some books. (books = množné a počitatelné)          

I’ve got some money. (money = nepočitatelné)  

- ANY → použijeme v záporné větě a otázce  

There isn’t any milk.                    Is there any milk? (milk = nepočitatelné) 

 

6.) Pracovní sešit str. 36: 

cv. 3 – vyber správnou variantu a zakroužkuj ji. Hlídej si kladnou a zápornou větu a otázku.  



7.) Picture + školní sešit: 

Prohlédni si obrázek ledničky a jídla v ní. Do školního sešitu odpověz na otázky s použitím výrazů SOME 

a ANY. S každým výrazem uvádím jeden příklad. 

1. Have you got any juice in your fridge? → Yes, I’ve got some juice.  

2. Have you got any apples in your fridge? → No, I haven’t got any apples.  

 

3. Have you got any bread in your fridge? 

4. Have you got any potatoes in your fridge? 

5. Have you got any cheese in your fridge? 

6. Have you got any milk in your fridge? 

7. Have you got any carrots in your fridge? 

8. Have you got any butter in your fridge? 

9. Have you got any sausages in your fridge? 

10.Have you got mushrooms in your fridge? 

11. Have you got any water in your fridge? 

12. Have you got any ham in your fridge? 

 


