
Aj – 6.ročník – úkoly 30.3. – 14.4 

Na vypracování úkolů máš 14 dní – nemusíš dělat vše najednou.  

Úkoly č.1 – 8 vypracovávají skupiny p.Märzové a p.Špalka. Učiteli pošli jen vypracovaný 

úkol č.3. 

 Úkoly č.9 – 13 jsou pro skupinu p.Koutné – mailem posílají jen úkol č.10. 

 

Úkol č.1 – doplň správné sloveso – vypracuj do školního sešitu – NEPOSÍLEJ  UČITELI 

1. ………………………………… a book. 

2. ………………………………… computer games. 

3. ………………………………… with friends. 

4. ………………………………… music. 

5. ………………………………… the web. 

6. ………………………………… the dog for a walk. 

 

Úkol č.2 – poskládej slova do správného pořadí + větu přelož do češtiny – vypracuj do školního sešitu 

NEPOSÍLEJ  UČITELI 

1. walk / park / they / to / usually / the 

2. late / never / school / she / for / is 

3. cinema / go / sometimes / Saturday / we / the / on / to 

4. Mark / day / vegetables / eats / every 

5. dinner / for / pasta / often / eat / we 

 

Úkol č.3 – doplň otázky a odpověz na ně – POŠLI UČITELI ANGLIČTINY 

1. ………………………. you usually walk to school? 

2. ………………………. your teacher speak English? 

3. ………………………. you eat pizza once a week? 

4. ………………………. is your favourite subject at school? 

5. ………………………. your friend like sport? 

6. ………………………. you and your friends like computer games? 

 

Úkol č.4 – přelož do češtiny – vypracuj do školního sešitu -  NEPOSÍLEJ  UČITELI 

1. Do you tidy your bedroom every week? 

2. Does your sister play computer games? 

3. They don´t go to school on Sunday. 

4. He doesn´t know her. 

5. Do they live in Dublin? 

6. She doesn´t like fish. 

 

 

 



Úkol č.5 – v pracovním sešitě vypracuj stránku č.45 

cv.1 – spoj obrázek s textem 

cv.2 – odpověz na otázky 

cv.3 – doplň konverzaci – věty z pravého sloupečku doplň  do textu 

 

Úkol č.6 – nauč se  slovíčka z 7. lekce 

 

Úkol č.7 – pusť si tento poslech  

https://www.esl-lab.com/basic-english/shopping-and-prices/ 

 

Úkol č.8 – práce s textem  

https://www.umimeanglicky.cz/reading-school/38 

 

 

Úkoly pro skupinu p.Koutné 

 

Úkol č.9 

UČ str. 60 / 1 –  přečti  si rozhovor, do sešitu vypiš  a přelož neznámá slova 

                            vypracuj  str. 61 / 2, 3 – do sešitu - NEPOSÍLEJ  UČITELI 

 

Úkol č.10 

                           UČ str 62 / 1 – nauč se slovíčka FOOD,  

                             vypracuj 62 / 2 – POŠLI UČITELI ANGLIČTINY 

Drinks vegetables fruit meat others (ostatní) 

 onions    

     

     

Úkol č.11 

                      – nastuduj a zapiš  do sešitu  - kdo má možnost si to vytisknout, tak si do sešitu může vlepit -      

NEPOSÍLEJ  UČITELI 

Present simple (přítomný prostý) 

- oznamovací věta, kladná 
podmět + významové sloveso. 
Př.: 
I go to school.    (Chodím do školy.) 

https://www.esl-lab.com/basic-english/shopping-and-prices/
https://www.umimeanglicky.cz/reading-school/38


We sleep till 10 on Sundays.   (V neděli spíme do deseti.) 
Mario and Peter live in Oslo.  (Mario a Petr žijí v Oslu.) 

- ve 3.os.čís.jed. - přibírá sloveso koncovku -s, někdy –es 

Př.: 

Robert goes to school.  (Robert chodí do školy) 
 
- oznamovací věta, záporná 
podmět + pomocné sloveso + NOT + významové sloveso. 
Př.: 
I do not go to school. / I don't go to school -    Nechodím do školy. 
We do not sleep till 10 on Sundays. / We don't sleep till 10.-  Nevyspávám o nedělích do 10. 

- ve 3.os.čís. jed. - koncovku -s přidáváme k do = does 

Př.:  

Tonya does not live in Berlin. / Tonya doesn´t live in Berlin             Tonya nebydlí v Berlíně.) 
 

- otázka 
(tázací zájmeno +) pomocné sloveso + podmět + významové sloveso 
Do you go to school?     Chodíš do školy? 
Do you sleep until 10?                   Spíš do deseti? 
Do they live in Brno?    Bydlí v Brně? 

Where do they live?     Kde bydlí? 

- ve 3.os.čís. jed. - koncovku -s přidáváme k do = does 

př.:  

Where does Tina live? (Kde bydlí Tina?) 

 

 

Úkol č.12 

 UČ str. 63 / 2 – vypracuj do sešitu - NEPOSÍLEJ  UČITELI 

 

 

Úkol č.13 

  – zapiš si  do sešitu 

 

– slovesa, která přibírají koncovku -es  = slovesa zakončená sykavkou 

      = slovesa zakončená -o 

      = slovesa zakončená -y 

    výslovnost 

relax     relaxes  /rilaxis/ 

kiss  kisses  /kisis/ 

wash  washes  /vošiš/  

 

do  does 

go   goes 

 

carry  carries (y = změkčíme) 


