
Aj – 6.ročník – úkoly 16. – 27.3 

Úkol č.1 – Vyplňte si následující křížovku a zopakujte vazbu there is / there are  

 

Skupina p.učitelky Koutné se naučí slovíčka z 5.lekce a vypracuje úkoly č.1 - 3 

 

 



Úkol č. 2 – Tuto stránku zpracujte např. v programu Word a pošlete ji vašemu učiteli 

angličtiny 



Úkol č. 3 – procvičujte sloveso to have 

 

 

 



 

Přítomný čas prostý – present simple   - opakování 

U 3.osoby čísla jednotného vždy přidáváme ke slovesu písmeno s 

I read the book.                                        He reads the book. 

Jsou, ale určitá pravidla … 

go                                            goes 

wash                                       washes 

have                                        has     

study                                      studies 

play                                         plays 

 

Úkol  č.4 - Doplň sloveso ve správném tvaru 

1. Luke   …………………………….  (go) to the cinema every week. 

2. Hassan  ……………………………. (play) football in the school team. 

3. Jana  ……………………………. (do) her homework before dinner. 

4. My brother  ……………………………. (study) French at school. 

5. Pavel  ……………………………. (watch) TV after dinner. 

6. My mum  ……………………………. (finish) work at 7:30 pm. 

7. My dad  ……………………………. (buy) books on the internet. 

8. My sister i sone year old. She  ……………………………. (cry) a lot. 

 

Úkol  č.5 - Přečti, doplň a přelož tento email. 

Hi! I´m English but I ……………………………………. (live) in Bogota, Columbia because my parents ……………………………………. 

(work) here. My brother , my sister and I ……………………………………. (go) to an international school. We 

……………………………………. (do) our lessons in English. But we ……………………………………. (speak) Spanish too now. 

We ……………………………………. (love) Bogota but life her eis different. On the way to school we 

……………………………………. (have) breakfast in the café near our house. I ……………………………………. (drink) a coffe and I 

……………………………………. (eat) a cake. My sister ……………………………………. (have) a hot chocolate. 

 

 

 

 

 



Úkol  č.6 - Přečti a doplň 

 

 

 

Úkol  č.7 

Napiš podobný popis svého dne – alespoň 10 vět – vypracovaný úkol pošli na mail svému učiteli 

angličtiny – adresy jsou v tabulce na webu školy 

 

 

 

 

 



Zápor a otázka – opakování 

I live in Kdyně. Bydlím ve Kdyni. 

I don´t live in Pilsen. Nebydlím v Plzni. 

Do you live in Kdyně? Bydlíš ve Kdyni? 

- zápor tvoříme pomocí pomocného slovesa don´t, otázku pomocí do 

 

!!! POZOR  NA  3.OSOBU  ČÍSLA  JEDNOTNÉHO!!! 

He  lives  in Kdyně. Bydlí ve Kdyni. 

He  doesn´t  live in Pilsen. Nebydlí v Plzni. 

Does  he  live in Kdyně? Bydlí ve Kdyni? 

-  

Úkol  č.8 - Přečti a odpověz na otázky 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Úkol  č.9 - Přelož následující věty – pošli na mail svého  učitele angličtiny 

1. Oni bydlí v Olomouci? 

2. Pracuje (ona) s malými dětmi? 

3. Má ten dům zahradu? 

4. Kdy obědvají? 

5. Je to hezké jméno? 

6. Mají (oni) 4 děti? 

7. Jsi student? 

8. Líbí se ti naše zahrada? 

9. Je Julie v práci? 

10. Má Alena přátele v Anglii? 

11. Jsou Češi? 

12. Nechodím často ven. 

13. Petr nečte knížky. 

14. Nedělají domácí úkoly. 

15. Jirka nehraje na hudební nástroj. 

 

 

 

 

 

 



Úkol  č.10 

 

Použij ve větách slovesa ve správném tvaru: 

1. My sister  ______________________________________ sports. (not like) 

2. I  _________________________________________  big cities. (not like) 

3. She  __________________________  the piano twice a week. (not practise) 

4. They  _____________________________________  in a big city. (not live) 

5. She  ___________________________________  music and films. (prefer) 

6. We  __________________________________  at a new school. (not learn) 

7. He  ____________________  football on Wednesdays and Fridays. (not play) 

8. I  _________________________  one brother and one sister. (not have got) 

9. My sisters __________________ TV.(not watch) 

10. Our dog _____________ . (not bark) 

11. His brother ____________ a bike.(not ride) 

12.  Peter and I ____________ our grandparents every weekend.(visit) 

 

Úkol  č.11 

 

           Utvoř otázku,aby ses zeptal(a) na zvýrazněné slovo – splněný úkol pošli na mail svému 

učiteli angličtiny 

1. My brother plays football every day. 

2. My favourite school subjects are Maths and Science. 

3.I like dancing and figure skating. 

4. I am fourteen years old. 

5. Our school is in an old building near a forest. 

6. My sister is the youngest in our family. 

7. She plays the piano twice a week. 

8. She plays the piano twice a week. 

9. Mom cooks a dinner. 

10. Dad buy new family car. 

11. It often rains in April. 

12. We have fish for dinner today. 

 



Pokud nevíš nějaké slovíčko – použij slovník (!!! Ne překladač!!!). Budeš –li mít nějaký problém, napiš učiteli, rád ti 

poradí. Úkoly, které máš odevzdat,  přepiš do nějakého textového editoru např. Word – pokud si nevíš rady, úkoly piš 

na papír a přines do školy. V pondělí  … čtvrtek bude ve sborovně vždy nějaký učitel – můžeš mu to předat.  

Při odevzdávání zpracovaných úkolů se nezapomeň podepsat  


