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Anglický jazyk 6.ročník  
Pojmenuj části oblečení – clothes (klouts). Nauč se tato slovíčka a pracuj s nimi 

v dalších cvičeních.  

 

Cap (kap) – čepice  

Hat (hed) – klobouk 

Jeans (džíns) – džíny 

T-shirt (týšrt) – tričko 

Jumper (džampr) – svetr 

Dress (dres) – šaty 

Socks (soks) – ponožky 

Trousers (trauzs) – kalhoty 

Shoes (šůs) - obuv 

Jacket (džekit) - bunda, sako, kabát  

Skirt (skrrt) - sukně  

 

1.  Vytvořte správné dvojice: 

cap, jeans, T-shirt, jumper, dress, socks, trousers, shoes, jacket, skirt 

tričko, šaty, ponožky, boty, bunda, sukně, džíny, čepice, svetr, kalhoty 

 

2. vyplň křížovku 

 
1.     X X X 

2.       X 

3.      X X 

4.  -      

5.    X X X X 

6.      X X 

7.      X X 

 
 

2.     6.   
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4.    1.   
 

7.     3.  
 
  
 
 

5.  
 
 

3. opakování barev. Přelož anglicky psaná slova do češtiny. 

 
red yellow pink white grey orange 

      

purple green blue black brown violet 

      

 

 

4. Najdi v textu názvy deseti barev a zakroužkuj je 

 

RSDKBLACKWOEZWHITEMIKBROWNGIHCHEGREENSLJB

LUEORANGESAFTPINKXKRVIOLETMUPURPLEARKUDRE

DHDI 
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5. Dopiš slova (jsou to barvičky) 

 

B . . . K         

P . . K 

Y . . . . W 

G . . . N 

R . D 

 

6. procvičování slovesa mít ve 3.osobě jednotného čísla. Sloveso 

mít – have. Ve 3.osobě - has. Využití názvu barev, opakování a 

názvu oblečení.  

Př.: Ona má červenou sukni.  She has a red skirt. 

 

Ona má červenou sukni. She has a red skirt. 

Máma má bílé šaty.  

Ona má růžový svetr.  

Sestra má modré džíny.  

Ona má zelené ponožky  

Ona má oranžovou čepici  

Ona má černé boty.   

Máma má hnědý kabát.  

 

 

 
 

 

 
 

On má černé džíny.  

On má bílé tričko  

Bratr má hnědé kalhoty.  

On má červené boty.  

On má žluté sako.  

On má zelený svetr.  

Bratr má fialovou čepici.  

On má modrou bundu.  


