
Anglický jazyk 

VI. B 

Plán domácí výuky od 30.3. - 3.4.2020 

- kdo má možnost, může mi zaslat na školní mail simperska@9zszlin.cz 
 své vyprávění o jarních prázdninách (měli jste psát do sešitu, tak buď 
opíšeš znovu do mailu nebo naskenuješ – není povinné, ostatním pak 
zkontroluji ve škole) 

- zatím se doučujte slovíčka lekce 4 – A,B, kdo zvládl, jede dál C,D (zadám 
pak až na další týden) 

- poslední hodinu jsme si vysvětlovali, co jsou počitatelná (countable) a 
nepočitatelná (uncountable)  podstatná jména. Připomeneme si.Udělej 
následující zápis do sešitu: 

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS (POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA) –  

-      countable nouns (počitatelná podstatná jména) - mají jednotné i množné číslo - před  

podstatným jménem v jednotném čísle používáme neurčitý člen a nebo an – např. 

an apple → two  apples 

a banana → five bananas  

- většinou mohu spočítat na kusy 
 

- uncountable nouns (nepočitatelná podstatná jména) - nemají množné číslo - mají pouze 
jeden tvar – např. : milk →nemohu říct- two milks – špatně!!! 

                                                 rice → nemohu říct - four rices- špatně!!! 

 

- učebnice, str.44/cvičení 4b) – vypracuj do sešitu, opíšeš slova a píšeš 
k nim jen U (uncountable – nepočitatelný) nebo C (countable – 
počitatelný) 

- učebnice, str.45/cvičení 5a) přečíst, 5b) udělat do sešitu – doplnit členy  
a nebo an, kde je to nutné 
 

- https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs – učebnice 
2 , lekce 4 – Grammar – exercise 1: Articles  
 

- pracovní sešit str. 34/ cvič. 1 a 2 



 
- řešení ke cvičením pro kontrolu pošlu zase příští týden, určitě mě 

kontaktujte na školním emailu, ráda zodpovím vaše dotazy 
 
 
Mějte se pěkně.  
 
Mgr. Hana Šimperská 
 
simperska@9zszlin.cz 
 
 
Řešení ke cvičení na minulý čas z minulého týdne – zkontroluj si pečlivě: 
 
Peter wrote a test two weeks ago. 
Jane didn´t go to university. 
Did they move house one month ago? 
He played the guitar on Mondays. 
Were you ill yesterday? 
My sister didn´t like the concert. 
Marc got a job in Australia last year. 
James and Paul didn´t leave school a month ago. – Překlep v zadání – 
months…má být month!!! Oprav, prosím. 
Did they have any chidren?  
Charles walked to school on Monday. 
 
 
 
 


