
6. třída Anglický jazyk 2. část – Kodadová Haferníková 

1) Na následující stránce na internetu (https://uloz.to/file/RcE2XxBwFica/21-stopa-21-wma) je pro 

vás uložen poslech ke cvičení 5, strana 21 učebnice. Stáhněte si ho a poslechněte, kolikrát budete 

potřebovat. Následně písemně odpovězte na tyto otázky, odpovídejte celou větou: 

What pet does Peter have?  

What is animal´s name?  

How old is the animal?  

Where is his/her tank, cage, or basket?  

What does the animal eat?  

When does Peter feed his pet? 

What pet does Melissa have?  

What is animal´s name?  

How old is the animal?  

Where is his/her tank, cage, or basket?  

What does the animal eat?  

When does Melissa feed her pet? 

 

2) Následující věty doplňte správným předmětovým tvarem zájmena v závorce a věty přepište do 

sešitu/wordu: 

He loves (she) ______. You teach (they) ______. We watch (it) ______ every day. She walks with 

(they) ______ on Sunday. He teaches (we) ______. I like (you) ______. Do you know (they) ______? 

My sister helps (I) ______. The waitress gives beer to (he) ______. Yes, and we give (she) ______ 

money.  

 

3) Na straně 22 učebnice si přečtěte komiks a doplňte jména/podstatná jména ve cvičení 1. 

Do sešitu si přepište následující poznámky: 

Some & Any 

- používá se pro vyjádření neurčitého množství – nějaký, žádný 

- podstatné jméno s nimi spojené je v množném čísle, výjimkou jsou věci nepočitatelné, ty zůstanou 

v základním tvaru 

- some – používáme jen v kladné větě 

- any – používáme jen v záporné větě a otázce 

- např. I have got some books on my table. – Mám na stole nějaké knihy. 

 I don´t see any dogs. – Nevidím žádné psy. 

 Do you have any brothers? – Máš nějaké bratry? 

 

 

https://uloz.to/file/RcE2XxBwFica/21-stopa-21-wma


This, that, these, those 

- ukazovací zájmena se používají podle toho, kde se nachází ukazovaná věc a jakého je čísla 

 blízko dál od nás 

jednotné č. this that 

množné č. these those 

 

- např. this apple – toto jablko                    that car – támhle to auto (je od nás dál) 

 these apples – tahle jablka  those cars – támhle ta auta (jsou od nás dál) 

 

4) cvičení 2c, strana 23 – písemně do sešitu, držte se poznámek  

5) pracovní sešit strana 20, cvičení 1,2 – doplníte some a any, ukazovací zájmena dle poznámek 

6) pracovní sešit strana 21, cvičení 3 – podle rozhovoru a mapky zoo vyluštěte, jaká zvířata žijí 

v jednotlivých klecích, jejich názvy napište do obrázku 

 

 

Odevzdání úkolů ke kontrole: 

Splněné úkoly odevzdáte ke kontrole nejpozději do pondělí 30. 3. 

Cvičení z učebnice napsaná v textovém editoru nebo naskenované/vyfocené mobilem v sešitě 

pošlete ke kontrole mailem na adresu hafernikova@zskasejovice.cz 

U cvičení z pracovního sešitu stránky naskenujte/vyfoťte mobilem a pošlete jako přílohu mailem na 

výše uvedený kontakt. 
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