
Plán domácí výuky od 23. 3. do 27. 3. 2020 - Anglický jazyk VI. A 

 

1. Procvičovat si slovní zásobu 4a, b. 

2. Procvičovat si tvary nepravidelných sloves ze seznamu.  

3. Do sešitu English si opsat nebo nalepit následující zápis: 

PODSTATNÁ JMÉNA 

POČITATELNÁ (Countable)    NEPOČITATELNÁ (Uncountable) 

Tvoří jednotné i množné číslo   mají pořád stejný tvar  

a banana – bananas     nepoužívají –s ani člen a/an 

a child – children     a) tekutiny: water, tea, oil ... 

       b) maso: meat, beef, pork ... 

       c) sypké věci: flour, rice ... 

       d) jiné: bread, fruit, pasta ... 

 

A / AN, SOME, ANY 

j. číslo an apple      some pasta 

(nějaké, jedno jablko)     (nějaké těstoviny) 

mn. číslo   some apples    (kladné věty) 

(nějaká jablka) 

(kladné věty) 

any apples      any pasta 

(záporné věty – žádná jablka,   (záporné věty – žádné těstoviny, 

 otázky – nějaká jablka?)    otázky – nějaké těstoviny?) 

I haven´t got any apples.    I haven´t got any pasta. 

Have you got any apples?    Have you got any pasta? 

 

NO (žádný s kladným tvarem slovesa) 

I have no oranges.     I have no sugar.  



KOLIK? 

How many plums?     How much milk? 

Kolik švestek?      Kolik mléka? 

MÁLO 

few plums      little milk 

NĚKOLIK      TROCHU 

a few plums      a little milk 

MOC/MNOHO 

many plums (záporné věty, otázky)    much milk (záporné věty, otázky) 

I don´t need many plums.    I don´t need much milk. 

Nepotřebuju mnoho švestek.   Nepotřebuju mnoho mléka. 

Do you need many plums?    Do you need much milk? 

Potřebuješ mnoho švestek?    Potřebuješ mnoho mléka? 

a lot of plums / milk (kladné věty) 

I need a lot of plums.     I need a lot of milk. 

Potřebuju mnoho švestek.    Potřebuju mnoho mléka.  

 

 4. Podle zápisu pak do sešitu English písemně vypracovat cv.4b na str. 44 v učebnici. K podstatnému 

jménu napsat U (nepočitatelné) nebo C (počitatelné).  

 

5. Na webových stránkách  https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najít 

Project 2 a v lekci 4 udělat v části Vocabulary: Exercise 1: Food a Exercise 2: Food and drink. 

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní mail – fojtikova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku.  

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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