
 

Seznam vzdělávacích materiálů 
 

Číslo sady výukových 

materiálů: 

29 

Název sady výukových 

materiálů: 
Angličtina pro 6.třídu 

 

 

Číslo 

materiálu: 
Název souboru:

1
 Anotace:

2
 

1 Animals vocabulary Seznámení se slovní zásobou, popis zvířat. 

2 Animals Křížovka, quiz 

3 Přítomný čas průběhový Vysvětlení gramatiky, procvičení 

4 The Story of the Chicken 

Licken 

Čtení pohádky s doplňováním slov podle obrázků. 

Procvičení slovní zásoby. 

5 Přítomný čas prostý a 

průběhový 

Pracovní list sloužící k pochopení rozdílu mezi oběma 

časy. 

6 Animals - revision Procvičování na interaktivní tabuli – slovní zásoba, 

popis zvířat, přítomný čas prostý a průběhový 

7 Animals - opakování Procvičení popisu zvířat – co které zvíře jí, co umí, co 

dělá, jak vypadá… 

8 Where were you last 

week? 

Seznámení s minulým časem, minulý čas slovesa TO 

BE 

9 Vocabulary 3rd lesson Slovní zásoba 3.lekce – interaktivní procvičování 

slovíček a pracovní list 

10 Minulý čas pravidelných 

sloves 

Tvorba minulého času u pravidelných sloves 

11 Minulý čas – otázky a 

krátké odpovědi 

Hry sloužící k procvičení otázek a krátkých odpovědí 

v minulém čase. 

12 Minulý čas – nepravidelná 

slovesa 

Seznámení s prvními deseti nepravidelnými slovesy. 

13 Minulý čas A Procvičení otázek a odpovědí formou hry „Lodě“ 

14 Minulý čas B Souhrnné procvičení tvorby minulého času 

15 Food and drink Seznámení se slovní zásobou 4.lekce a s počitatelnými 

a nepočitatelnými podstatnými jmény na interaktivní 

tabuli. Přiložený pracovní list. 

16 Some, any Pravidla pro používání SOME a ANY – procvičení na 

interaktivní tabuli. Přiložený pracovní list a hra pro 

skupiny. 

17 World Seznámení se slovní zásobou 5.lekce a písničkou „My 

Land is Your Land“, procvičení na interaktivní tabuli. 

Seznámení s tvorbou myšlenkové mapy. 



 
18 Přítomný čas průběhový Procvičení přítomného času průběhového na 

interaktivní tabuli. 

19 Londýn Prezentace sloužící k seznámení s Londýnem. 

20 Velká Británie Prezentace sloužící k seznámení s Velkou Británií. 

 

                                                 
1
 Název souboru = název, pod kterým je dokument uložen na disku 

2
 Anotace = obsahuje např. informace pro který ročník je materiál určen, v jakém předmětu a tématickém celku má být 

použit, jaká je možnost jeho použití 


