
6_Anglický jazyk_6B_Přítomný čas procvičování 

 

Milí šesťáci, 

Jsem ráda, že jsem se s vámi mohla slyšet přes Teams, bylo to sice jen jednou, ale nebojte, v plném týdnu, 

který je před námi, to doženeme. 

Teams má velkou výhodu v tom, že můžete ihned reagovat, pokud vám něco není jasné. Proto vás vyzývám, 

pokud je to jenom trochu možné, abyste této možnosti využili, jinak jsem k stále k dispozici na mailu. 

Neváhejte mě kontaktovat v případě nejasností. 

Držím palce       HS 

 

Shrnutí Quizlet: (procvičujte všechny sady, dokud tam máte Continue nebo nemáte 100%): 

- Project 2/1A 

- dny v týdnu (Days)  

- měsíce (Months) 

- What´s the time, please?  

- Present Simple Tense – Přítomný prostý čas – 3.os.č.j. 

 

Pracujte pravidelně, ne nárazově. 

 

Úkoly na následující týden (20. - 24. 4.): 

 

1) Vypište si do slovníčků slovíčka z pr. sešitu str. 74 Unit 1 – part B Birthdays a procvičujte v Quizletu 

-  sadu najdete pod označením Project 2/1B 

Do Quizletu se nestačí jen přihlásit, ale je potřeba aktivně procvičovat slovíčka – bude to velké 

měřítko pro vaše závěrečné hodnocení. 

 

2) V minulém týdnu jsme si vysvětlovali a procvičovali zápory v přítomném čase prostém. Budeme 

tedy ještě pokračovat v procvičování. 

 

V pr. sešitě doplňte cvičení: 

a) PS str. 5, cv. 4. Tam, kde je křížek, budete tvořit záporné věty; tam, kde je fajka, kladné věty. 

Příklad máte uvedený v pr. sešitě. 

b) PS str. 5, cv. 5. Podívej se na obrázky ve cvičení č. 4 a napiš věty o sobě – dle zadání a také o 

svém kamarádovi. Své odpovědi pošli mailem. 

c) PS str. 6. cv. 1 – doplň názvy měsíců 

d) PS str. 6 cv. 2 – doplň názvy ročních období 

e) Vrátíme se ještě k textu v PS na str. 4 a dokončíme cv. 2 a 3 na str. 4  v pr. sešitě. Pracuj podle 

zadání jednotlivých cvičení. 

 

3) Zopakuj si číslovky do 100 – viz kopie níže. Pozor na rozdíly mezi -náct a -sát. 

Vyzkoušej si následující odkazy na procvičování číslic. 

 

a) https://www.helpforenglish.cz/vocabulary-coach/exercise/78 - číslice 1-10 

b) https://www.helpforenglish.cz/vocabulary-coach/exercise/79   číslice 11-20 

c) https://www.helpforenglish.cz/vocabulary-coach/exercise/80    číslice do 100 

https://www.helpforenglish.cz/vocabulary-coach/exercise/78
https://www.helpforenglish.cz/vocabulary-coach/exercise/79
https://www.helpforenglish.cz/vocabulary-coach/exercise/80


  
 

4) Vyzkoušej si následující testy a jejich výsledky (získaná procenta) mi pošli mailem nebo přes chat 

v Teams. 

a) https://www.helpforenglish.cz/article/2015092009-word-jumble-pomichana-pismenka-2 

b) https://www.helpforenglish.cz/article/2007090101-ciselny-diktat-1 

 

5) Vyber správný tvar slovesa - choose the correct form (vyber správný tvar). Pracovní list najdeš také 

v Teams, nemusíš opisovat, stačí vyplnit. Kdo nemá přístup do Teams, pošle mi správné odpovědi 

mailem. 

 

1. You ________ Russian at school.       study/studies 

2. Every morning I ______ at  6 o´clock.       gets up/get up 

3. They __________ TV every afternoon.    watch/ watches 

4. The dogs _________ bones.         like/likes 

5. The children __________ at school.     have lunch/ has lunch 

6. We ___________ tennis twice a week.       plays/ play 

7. He __________ in Brno.       live/ lives 

8. A butterfly __________.                 flies/ fly 

9. She __________ me very well.          know/ knows 

10. My mum __________ to work.            go/ goes 

https://www.helpforenglish.cz/article/2015092009-word-jumble-pomichana-pismenka-2
https://www.helpforenglish.cz/article/2007090101-ciselny-diktat-1


11. He _________ everything.              says/ say 

12. Sarah and Liz ________  their teeth.          brush/ brushes 

13. My brother __________ my mum.            kiss/kisses 

14. The child __________ fish and chips.      eats/eat 

15. Our teacher _______ the bus every day.     take/takes 

16. You __________ hard.                          work/works 

17. Bob ___________ well.                      swims/ swim 

18. His sister __________ her homework.          does/do 

19. It _________ a lot.                              rain/ rains 

20. I __________ to bed early.                 go/ goes 

 

*Dobrovolný úkol* 

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf - odkaz na anglický časopis 

Go through the magazine, you don´t have to read every article, if you don´t want to read, then answer the 

following questions and send me the answers per e-mail or chat in Teams. 

Časopis si projdi, nemusíš číst každý článek, pokud nechceš, a odpověz na následující otázky a pošli mi je 

mailem nebo přes chat v Teams) 

1) When do we celebrate the Earth Day? 

2) How heavy (kg) is Lady Gaga´s dress? 

3) Page 20 – What do you know about Nick? (min 3 sentences) 

4) What animal does Billie Eilish love? 

 

Co máš poslat mailem? 

- Odpovědi na ot z PS 5/5 

- Procenta ze 2 testů, které si vyzkoušíš 

- Správně vybraný tvar slovesa – ad 5) upravené věty, ne jen sloveso 

- Odpovědi z dobrovolného úkolu, kdo chce 

 

Just for fun:       

The Perfect Son. 

A: I have the perfect son. 

B: Does he smoke? 

A: No, he doesn't. 

B: Does he drink whiskey? 

A: No, he doesn't. 

B: Does he ever come home late? 

A: No, he doesn't. 

B: I guess you really do have the perfect son. How old is he? 

A: He will be six months old next Wednesday. 

 

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf


Solution (řešení): 

Ad 2) 

a) PS 5/4: 

2 – He doesn´t like MAths, but he likes Geography. 

3 – He doesn´t get up at half past seven, but he gets up at seven o´clock. 

4 – He doesn´t play tennis, but he does karate. 

5 – He doesn´t take the bus to school, but he walks. 

6 – Ralph and his friends don´t do their homework, but they watch TV. 

 

b) PS 5/5: Individuální odpovědi pošli mailem 

 

c) PS 6/1:  1 – January 2 – March 3 -December 4 – November  5 – February 

6 – October 7 – May 8 → April 9 – July  10 – June 

11 – September  8 ↓ August 

 

d) PS 6/2:  1 – spring 2 – winter 3 – summer 4 – autumn 

 

e) PS 4/2: 2 – x She´s in Year 8. 

3 – x Her brother is in Year 9. 

4 - √ 

5 - √ 

6 – x She doesn´t like Geography. 

7 – x She plays tennis on Wednesdays. 

8 – x She plays the violin. 

 

 PS 4/3:  2 – It finishes at quarter to four. 

   3 – Caitlin does her homework in the evening. 

   4 – She has a music lesson on Tuesdays. 

   5 – She goes swimming. 

   6 – They watch TV on Fridays and Saturdays. 


