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 Anglický jazyk opakování 

1. Vybarvi hračky červeně, jídlo zeleně, rodinu modře a školní potřeby 

žlutě. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brother 

grandpa 

bike 

train 

hamburger 
marker 

milk 

ball mother 

doll 

ruller 
banana pencil 

meat 

dad Ice cream 

boat 

notebook 

robot 

book 
Teddy bear water 

 

pen duck 
sister 

bread 



Angličtina 6. třída                        Týden: 29.3.-31.3.2021                       Jméno: _____________________ 

  2. Vybarvi kačenku. Napiš větu, jaká je kačenka. Použij slova: toto je 

velká, malá, kačenka. (použij ve větě i barvu)

 

______________________________________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

 

 

3. Doplň tajenku.    

         

1. otec         

2. auto         

3. malý         

4. sestra         

5. míč         

6. hračka         

      Tajenka: ……………………….   

4. Napiš anglickou větu, jaké mohou být oči. Použij přídavná jména: malý, 

velký, veselý, smutný a barvy které znáš. Napiš druhou větu, také anglicky, 

jaké máš ty oči. (můžeš své oči nakreslit) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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SLOVÍČKA- použij je u popisu osoby 

 

 

 

MY- MOJE Používáme pokud mluvíme o 

našem těle.  

Například:  

Moje oči jsou modré- My eyes is blue. 

YOUR- TVOJE/ VAŠE  

HIS- JEHO  HER- JEJÍ Používáme 

pokud popisujeme druhou osobu, někoho 

jiného. 

Například: 

Jeho vlasy jsou krátké.- His hair is short. 

Její nohy jsou dlouhé.- Her legs are long. 

Tvůj nos je krásný.- Your nose is beautiful. 

I AM/ YOU ARE/ HE IS/ SHE IS 

Tyto zájmena používáme pokud chceme 

říct že jsme krásní, malý, vysocí, tlustí, 

veselý, smutní 

například: 

I´m happy.- Já jsem veselá. 

You are beautiful. – Ty jsi krásný. 

She is tall.- Ona je vysoká. 

He is fat.- On je tlustý. 

 

 

5. Popiš osoby na obrázku. Napiš jaké mají oči, vlasy, ústa (použij barvy ne 

přídavná jména). Napiš jestli je osoba malá, velká, smutná nebo veselá.  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_________________________________________________ 

MOJE MY maj 

TVOJE YOUR jór 

JEHO 
JEJÍ 

ONOHO 

HIS 
HER 
ITS 

His 
hr 
its 

NAŠE OUR aur 

VAŠE YOUR jór 

JEJICH THEIR deir 

HAIR Hér VLASY 

EYES ájs OČI 

EARS írs UŠI 

MOUTH Mauf ÚSTA. 

NOSE nous NOS 

HEAD head HLAVA 

SMALL Smól MALÝ 

BIG Big VELKÝ 

SHORT Šort KRÁTKÝ 

LONG long DLOUHÝ 

THIN Tyn HUBENÝ 

FAT Fet TLUSTÝ 

SAD Sed SMUTNÝ 

HAPPY Hepy VESELÝ 

BEAUTIFUL Bjůtifl KRÁSNÝ 

UGLY Agly OŠKLIVÝ 


