
6. třída Anglický jazyk 5. část – Kodadová Haferníková 

- tento týden budeme opakovat oba časy přítomné, které se v 2. lekci vyskytly. Na příští týden pro 

vás chystám opakovací test, takže pokud budete mít jakékoli nejasnosti, ptejte se. 

- kromě časů zopakujeme i some a any, ukazovací zájmena a předmětové tvary osobních zájmen – 

vše máte v sešitě zapsané, stačí si to najít  

 

- učebnice s. 28 – cv. 1 – do vět doplníte some, nebo any podle pravidel – kladná věta some, záporná  

a otázka mají any 

  - cv. 2 – napíšete věty popisující obrázky, u každého z nich máte slovesa, která  

použijete 

   - všechny věty budou v průběhovém čase, pokud sloveso odpovídá obrázku,  

věta bude kladná, pokud sloveso neodpovídá obrázku, věta bude záporná 

   - tzn. všechny věty budou obsahovat is/are + -ing, nebo isn´t/aren´t + -ing 

- učebnice s. 29 – cv. 5 – text si pečlivě přečtěte, dávejte pozor, v jaké situaci jsou věty v prostém  

čase a kdy jsou v průběhovém, velice podobný text budete psát 

  - cv. 6 – poslechnete si rozhovor s dívkou jménem Gabriela  

(https://uloz.to/file/GNbruCk30TMB/31-stopa-31-mp3), pokusíte se podle 

něj doplnit všechny údaje chybějící v jejím dotazníku 

   - získané informace použijete k napsání souvislého textu o Gabriele, přesně  

takového, jaký jste si četli o Pilar ve cv. 5 

 

- prac. sešit s. 24 – cv. 1 – do křížovky doplníte názvy zvířat, obrázky „clues across“ jsou vodorovně,  

obrázky „clues down“ jsou svisle dolů 

- prac. sešit s. 25 – cv. 3 – přečtete si krátký textík o Sandře, která pracuje v zoo, následně vytvoříte  

otázky zvídavého reportéra, sloveso, které máte použít, máte uvedené 

v závorce. Nezapomeňte na pořadí slov v otázce – do/does + osoba + infinitiv 

pro prostý čas; is/are + osoba + -ing pro průběhový 

 

- pokud byste poslechu špatně rozuměli, jeho přepis najdete na následující stránce, nejprve se ale 

pokuste o doplnění jen dle poslechu 

 

Odevzdání úkolů ke kontrole: 

Hotové úkoly pošlete mailem na adresu hafernikova@zskasejovice.cz do pátku 24. 4.  

 

 

https://uloz.to/file/GNbruCk30TMB/31-stopa-31-mp3


Poslech uč. s. 29 cv. 6 

Interviewer: What´s your name? 

Gabriela: Gabriela Pessoa. 

I: How do you spell Pessoa? 

G: P-E-double S-O-A. 

I: Where are you from? 

G: I´m from Brazil. 

I: Where do you live? 

G: I live in a city of Recife. That´s R-E-C-I-F-E. 

I: What language do you speak? 

G: I speak Portuguese, and I´m learning 

English. 

I: What does your father do? 

G: He works in a bank. 

I: What does your mother do? 

G: She´s a dentist. 

I: What do you want to be when you grow up? 

G: I want to be a teacher. 

I: What is your favourite subject at school? 

G: My favourite subject is Geography. I like to 

learn about other countries. 

I: What do you do in your free time? 

G: I go swimming and I play tennis. 

I: Have you got a pet? 

G: Yes. I´ve got a cat. His name´s Felix. 

 

I: When is your birthday? 

G: It´s on the twelfth of February. 

I: Have you got any brothers or sisters? 

G: Yes. I´ve got one brother and one sister. 

I: What are you doing in your photograph? 

G: I´m playing tennis with my brother. 


