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Milí páťáci, blíží se konec školního roku a vytoužené prázdniny. Po 
prázdninách už budete na 2. stupni v 6. třídě, kde můžete ukázat, co všechno 
jste se na 1. stupni v angličtině naučili a zapamatovali si. Poctivě vypracujte 
všechny úkoly a vydržte! Také o prázdninách nezahálejte a procvičujte si 
angličtinu třeba posloucháním anglických písniček nebo sledováním filmů 

(seriálů) v angličtině. Čím víc si zapamatujete, tím jednodušší bude pro vás 
začátek 6. třídy.  

 

Držím pěsti! Let´s go!  

1. PS str. 62, cv. 2, 3 

- Doplň správné tvary slovesa být – am (´m), is (´s), are (´re).  

- Podle cv. 2 odpověz na otázky ve cv. 3.  

- U záporné odpovědi doplň vždy ještě i pravdivou informaci. 
 

2. PS str. 63, cv. 5 

- Použij správný tvar slovesa mít – have got (´ve got), has got (´s got). 

 

Pozor! Slovesa být a mít musíš výborně umět (jejich časování, jak se tvoří 
kladné a záporné tvary těchto sloves, jak se tvoří otázky a zkrácené odpovědi). 
Na začátku školního roku jsi dostal ofocený papír s přehledem těchto sloves, 
máme ho nalepený v sešitě English. Určitě si to zopakuj a nauč se to. 

 

3. PS str. 63, cv. 6 

- Podle cv. 5 doplň rozhovor. Potom si ho nahlas přečti. 
 

4. PS str. 63, cv. 7 

- Doplň křížovku.       across [ǝ´kros] vodorovně    down [daun] dolů 



5. PS str. 63, cv. 8 

- Zopakuj si 4. lekci a přítomný prostý čas. 

- Pozor! Ve 3. os. č. j. přidáváme ke slovesu –s nebo –es.   

 

6. PS str. 64, cv. 12 

- Zopakuj si přítomný průběhový čas – co lidé dělají právě teď. 

 

7. PS str. 62 – 64, cv. 1, 4, 9 - 11 

- dobrovolné úkoly pro úplně všechny, protože nejsou těžké 

- Vyzkoušej si, jak ovládáš slovíčka a učivo. 
 

8. Učebnice str. 72 People – Lidé 

- dobrovolný úkol pro úplně všechny, protože si procvičíte slovní 
zásobu 

- Přečtěte si o dětech ve vašem věku, které žijí ve Velké Británii, ale 
jejich rodiny pochází z různých států světa. 

Na závěr si pusť video – vyprávění o tom, co všechno se dá dělat o 
prázdninách. Video je doprovázeno hudbou. 

https://www.youtube.com/watch?v=V_BnhRJmxtA 

 

 

 

Pracovní sešit určitě nevyhazujte, budete ho potřebovat! Vzadu je shrnutá 

přehledně celá mluvnice i slovní zásoba. Můžeš si opakovat a procvičovat 
učivo 1. stupně. 
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ŘEŠENÍ 

PS str. 62, cv. 2 

      2   am (´m)             3   is (´s)               4   are                5 – 7         is (´s) 

PS str. 62, cv. 3 

2 Yes, she is. 

3 No, they aren´t. They´re from Italy. 

4 He´s eighteen. 

5 No, he isn´t. He´s a student. 

PS str. 63, cv. 5 

1   Amy has got a fish. 

2   Robert has got two spiders. 

3   Elizabeth and Mary have got two guinea pigs. 

4   John has got a rabbit. 

 

PS str. 63, cv. 6 

2   I have               5   Is                  8   Is              11   have                   14    ´ve got 

3   I´ve                   6   it isn´t          9   big           12   got                      15  guinea pigs 

4   rabbit               7   white          10   fat          13   they haven´t     16   ´re  

 

PS str. 63, cv. 7 

Down   1  BAD   2  SHORT   3  THIN       Across    2  SMALL    3  WHITE    4  NEW 

 

PS str. 63, cv. 8 

2 watches 3 listens  4 doesn´t 5 comics 6 plays 7 goes  8 rides  9 don´t go 10 do 

 

PS str. 64, cv. 12 

2  is drinking       3  is eating       4  is walking       5  is listening        6 are playing 


