
Anglický jazyk - 6. ročník - II. část 

Instrukce: Teorii si přepiš do školního sešitu, barevně zvýrazni. U cvičení z učebnice 

pozorně čti zadání, cvičení z pracovního sešitu vypracuj přímo do pracovního sešitu. 

Učebnice 

str. 56/ cv. 1 - doplň jemně tužkou slovíčka z rámečků, slovíčka následně přepiš do sešitu a 

přelož 

str. 58/ cv. 1 - přepiš a přelož slovíčka do školního sešitu 

str. 61/ cv. 2c - přepiš si tabulku do sešitu a následně doplň vhodnými slovíčky, jedná se o 

stupňování přídavných jmen (dlouhý, delší, nejdelší) - u prázdných řádků v tabulce slovíčka 

vyhledej 

str. 61/ cv. 5a - napiš věty podle pravdy, z vybraných slov tyto věty sestav dle příkladu. 

str. 62/ cv. 1.a - pečlivě si přečti komiks, na otázky odpověz do školního sešitu 

str. 66/ cv. 1. - doplň tabulku (taktéž stupňování přídavných jmen) 

str. 66/ cv. 2 - pomocí výrazů v tabulce z předchozího cvičení doplň věty, tyto věty následně 

přepiš do školního sešitu 

Pracovní sešit 

str. 44/ cv. 1 - správně sestav slovíčka v závorkách a doplň je do vět 

str. 44/ cv. 3 - doplň otázky a odpověz na ně, použij mapu ze cvičení 2 

str. 45/ cv. 5 - vytvoř otázky 

str. 46/ cv. 1 - přiřaď výrazy k obrázkům, výrazy následně přelož vedle 

str. 46/ cv. 3 - zakroužkuj správné odpovědi, věty následně přepiš a přelož do školního sešitu 

str. 47/cv. 6 - napiš věty, porovnej obrázky vedle sebe podle příkladu na začátku cvičení (stupňování) 

str. 48/ cv. 1 - doplň jména kontinentů 

str. 48/ cv. 2 - najdi místa na mapě a následně doplň písmeno do rámečku 

str. 48/ cv. 3 - správně zařaď a napiš názvy míst 

str. 48/ cv. 4 - jednoduše odpověz na otázky 

str. 49/ cv. 5 - přídavná jména v závorkách uprav do správného stupně a doplň do vět 

str. 51/ cv. 4 - doplň věty, vyber zda použít výraz lepší/nejlepší  nebo horší/nejhorší 



Budoucí čas pomocí GOING TO 

Použití BE GOING TO 

Vazbu BE GOING TO používáme především v těchto případech: 

1) Oznamujeme své plány 

Pokud se nejedná o rozhodování v daný moment, ale spíše o oznámení rozhodnutí, které už 

člověk udělal, použijeme BE GOING TO: 

I'm going to visit Jack next week.  - mám to v plánu 

She's going to open her own e-shop.  - má to v plánu 

Jedná se o nějaký již existující záměr. Do češtiny tyto věty můžeme přeložit např. pomocí 

slovesa HODLÁM... 

2) Předvídáme, že se něco stane, na základě patrných důkazů 

Někdy je možné odhadnout, že se něco stane, podle viditelných důkazů. Vlastně vidíme, že 

se k něčemu schyluje, že už se to blíží. V takových případech také používáme BE GOING TO: 

Look! It's going to rain!  - vidím např. mraky, schyluje se k dešti, je to vidět 

Oh, he's going to be late again!  - např. vidím, že už je pozdě teď, nebo že už je tolik a tolik 

hodin, a on teprve vstává - z toho usuzuji, že to nestihne. 

Tento případ použití BE GOING TO v některých učebnicích nazývají pojmem 'blízká 

budoucnost'. 

TVORBA VĚT 

(+)  

PO (osoba) + sloveso být v přítomném čase + GOING TO + ..... 

I am going to swim tomorrow. - Zítra se chystám plavat. 

She is going to go shopping. - Ona se chystá jít nakupovat. 

They are going to visit their grandma. - Oni se chystají navštívit jejich babičku. 

 

(-) 

PO (osoba) + sloveso být v přítomném čase( !!v záporu!! ) + GOING TO + .... 

I am not going to play tennis. - Nechystám se hrát tenis. 



He isn´t going to bake a cake. -  On se nechystá péct koláč. 

We aren´t  going to run. - My se nechystáme běhat. 

(?) - jednoduše prohodím osobu a sloveso být v přítomném čase 

Sloveso být v přítomném čase + PO (osoba) + GOING TO + ... 

Am I going to learn? - Hodlám se učit? 

Is she going to cook? - Chystá se ona vařit? 

Are you going to wash the dishes? - Chystáte se umýt to nádobí? 

ÚKOL:  napiš vlastní věty s použitím "going to" do školního sešitu - 3x (+), 3x (-) a 3x (?) 

!!NAUČ SE CO NEJVÍCE SLOVÍČEK 5. LEKCE!! (!!PRACOVNÍ SEŠIT STR. 84!!) 

 

 


