
 Kontrolní práce z ANGLICKÉHO JAZYKA – celoroční opakování 

 

6. ročník        Jméno:     

 

1. Spoj názvy s částmi těla: 

 

head (HED)    eyes (ÁJS)   

ear (ÉR)     nose (NOUZ)  

arm (ÁRM)                                                            .             fingers (FINGRS)                                    

knee (KNÝ)          .             shouldres (ŠOULDRS)    

mouth (MAUS)           .              leg (LEG)           

neck (NEK)                  .              hand (HEND)                                                                                              

       

                                         .                                                  12b.

  

   

2. Vybarvi dle zadání a zakroužkuj stejnou barvou názvy oblečení v textu (jsou podtržené – 

zakroužkuj stejnou barvou, kterou vybarvuješ): 

              

 

The T- shirt is orange. (D TÝ ŠRT IS ORINDŽ.) The sock is pink. (D SOK IS PINK.) 

The shirt is blue. (D ŠRT IS BLŮ.) The cap is gray. (D KEP IS GREJ.) 

The sweater is green. (D SVEDR IS GRÝN.) Shoes are brown. (ŠŮS ÁR BAUN.)                    12b. 

  

           

3. Spoj otázky a odpovědi (podtrhni stejnou barvou): 

Who are you? [Hů ár jů?] I like bananas. 

How are you? [Hau ár jů?] I am a student. 

What do you like? [Vot du jů lajk?]  I am from Rychnov.  

What is your name? [Vot is jór nejm?] I am fine, thank you. 

Where are you from? [Wér ár jů from?]             My name is Anna. 5 b. 

 



4. Přelož.  Pozor na množné číslo – s!!!          

dvě červená jablka ________________________________________________________________ 

deset zelených okurek _____________________________________________________________ 

twelve purple plums [tvelf párpl plams] _______________________________________________ 

fiveteen orange carrots [fiftýn orindž kerots]__________________________________________    14 b. 

 

 

5. Spoj správné výrazy (vybarvi stejnou barvou). 

psát    read (RÝD) 

číst     write (RAIT) 

sedět    count (KAUNT) 

stát     paint (PEINT) 

počítat    sit (SIT) 

malovat    stand (STEND) 

skákat    play (PLEJ) 

hrát    jump (DŽAMP)                                    8 b. 

 

 

6. Doplň odpovědi:  

What do you like to eat/drink? [Vot du jů lajk tu ít/drink?] = Co máš/nemáš rád k jídlu/pití? 

I like ______________________________. I don´t like ___________________________. 2 b. 

 

 

7. Napiš 3 věty o zvířeti na obrázku (můžeš ho vybarvit dle svého). Piš v 1. osobě – JÁ - Např: Já jsem pes. 

Jmenuji se Alík. Já jsem hnědý. Já mám 4 nohy. Já umím běhat….. ANGLICKY! 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________9 b. 

 

 

 


