
Plán domácí výuky od 6. 4. do 10. 4. 2020 - Anglický jazyk VI. A 

1. Zkontrolujte si a opravte si práci z předešlých týdnů: 

pracovní sešit str. 34, cv. 1 

1. chicken  2. tuna  3. pasta  4. coffee 

5. beans  6.grapes 7. beef  8. cheese 

9. trout   10. tomatoes 11. lettuce 12. pie 

13. cake  14. chips 

pracovní sešit str. 34, cv. 2 

2. sandwiches  3. tomatoes  4. tea   5. salad 

6. fruit   7. apples  8. bananas  9. ganges 

10. lemonade  11. fish   12. chips  13. chicken 

14. vegetables  15. cola 

pracovní sešit str. 36, cv. 1 a  cv. 2 (číslo u slovíčka označuje číslo v křížovce ve cv. 1) 

meat: ham 3, chicken 10, sausages 8 

fruit: orange 7, apple 12, banana 9 

vegetables: onion 5, cabbage 11 

drinks: milk 6, water 1 

other: mushrooms 4, butter 2, bread 9, cheese 10 

učebnice str. 44, cv. 4b 

lemonade U  coffee U  rice U 

tomato C  banana C  tuna U, C 

vegetable C  nut C   egg C 

sandwich C  chicken U, C  fish U, C 

orange C  fruit U   tea U 

beef U   meat U   bean C 

(Je to zvláštní, ale zelenina je počitatelná a ovoce nepočitatelné, kuře na dvorku je počitatelné, maso 

na talíři nepočitatelné, ryba a tuňák, kteří plavou ve vodě jsou počitatelní, maso na talíři z nich je 

nepočitatelné – dobré, že?)  



učebnice str. 45, cv. 5b 

1. an orange – počitatelné, jednotné 

2. fish – nepočitatelné (maso) 

3. an egg – počitatelné, jednotné 

4. meat – nepočitatelné (maso) 

5. tomatoes – bez členu – množné číslo 

6. an apple – počitatelné, jednotné, a banana – počitatelné, jednotné 

7. fruit – nepočitatelné, vegetables – počitatelné, množné číslo 

8. a sandwich – počitatelné, jednotné, cheese – nepočitatelné, lettuce – nepočitatelné 

překlad 

 a) Včera jsem ztratil klíče. – I lost my keys yesterday. 

b) Kate si včera rozbila svůj mobil. – Kate broke her mobile yesterday.  

c) James měl včera nehodu. – James had an akcident yesterday. 

d) Včera jsme nešli do kina. – We didn´t go to the cinema yesterday. 

e) Byl jsi včera doma? – Were you at home yesterday? 

2. V učebnici na str. 46 si přečtěte pohádku Stone soup a do sešitu English vypište všechny 

ingredience, které tulák do polévky dal. 

3. V pracovním sešitě udělejte tato cvičení: 

str. 34/cv. 4 – rozdělte podstatná jména na počitatelná a nepočitatelná 

str. 34/cv. 5 – doplňte člen a/an nebo 0 (žádný) Jenom připomínám, že k podstatnému jménu 

počitatelnému v jednotném čísle patří a/an a do množného čísla nebo k podstatnému jménu 

nepočitatelnému nedáváme žádný člen, např. knížka – a book, knížky – books, rýže – rice) 

 

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

elektronickou žákovskou knížku.  Na mailu nebo přes EŽK také čekám na vypracované úkoly a klidně i 

na zprávu o tom, jak se máte.  

Ať se vám samostudium daří. 

Happy Easter! 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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