
ÚKOLY pro 6. ročník od 1.6. do 5.6. 

pro skupinu paní učitelky Schildbergerové 

1. úkol – Zopakujte si slovíčka lekce 3B. 

2. úkol – Zkontrolujte si záporné věty z minulého zadání: 
a) I didn’t carry the bag. 

b) He didn’t study in London. 

c) She didn’t travel to Spain. 

d) You didn’t stop the car. 

e) We didn’t close our books.  

3. úkol – Pracovní sešit: str. 82 / lekce 3C – vypište si nová slovíčka a naučte 

se je zpaměti (od výrazu by boat až po výraz take the wrong bus) 

4. úkol – Učebnice: str. 35 / cv. 7 – přečtěte si věty o neznámém muži a 

poznejte podle věcí, které byly nalezeny v jeho bundě, jestli jsou pravda 

nebo lež, nepravdivé věty opravte (pouze ústně). 

He played tennis. He played the guitar. He was in New York in 2012. He 

stayed in the Beach Hotel. He didn’t change his money. He travelled to 

London. He didn’t collect stamps. He didn’t pack his suitcase. 

5. úkol – Přepište do školního sešitu MINULÝ ČAS NEPRAVIDELNÝCH 

SLOVES a níže uvedenou tabulku. Nepravidelná slovesa tvoří minulý čas 

nepravidelně (tedy u každého jinými tvary, které je třeba se naučit 

zpaměti.) Dvě nepravidelná slovesa už znáte (be-was/were a have-had). 

Infinitiv česky Infinitiv anglicky Minulý čas 
kousat bite (bajt) bit 

zapomenout forget (frget) forgot (frgat) 
vzít take (tejk) took (tuk) 

ztratit lose (lůz) lost 
padat fall (fól) fell 

nechat, odejít leave (lív) left 

cítit se feel (fíl) felt 
ukrást steal (stýl) stole (stoul) 

zlomit, rozbít break (brejk) broke (brouk) 
dostat get got 

 

Mějte se krásně a do krabice před sborovnou mi odevzdávejte školní sešity, 

slovníčky nebo pracovní sešity ke kontrole. Učiňte tak zejména vy, kteří jste se 

mnou moc nekomunikovali elektronicky a neúčastnili jste se online výuky, ať 

mám od vás nějaké podklady pro hodnocení. Your English teacher. 


