
Plán domácí výuky od 14. 4. do 17. 4. 2020 - Anglický jazyk VI. A 

 

1. Zkontrolujte si a opravte si práci z minulého týdne: 

Učebnice str. 46 – Stone soup 

Tulák dal do polévky tyto ingredience: water, salt, pepper, potatoes, carrots, beans, an onion, ham, 

sausages 

Pracovní sešit str. 35, cv. 4 (Omlouvám se za špatnou stranu. Doufám, že jste to našli.) 

Počitatelná p. jm.: beans, tomatoes, eggs, ananas, apples, oranges, grapes  

Nepočitatelná p. jm: lettuce, chicken, rice, lemonade, water 

Pracovní sešit str. 35, cv. 5 (Omlouvám se za špatnou stranu. Doufám, že jste to našli.) 

2. bez členu  - nepočitatelné   8. bez členu – nepočitatelné 

3. bez členu – množné číslo   9. bez členu – množné číslo 

4. a – počitatelné    10. bez členu  - nepočitatelné 

5. bez členu  - nepočitatelné   11. bez členu  - nepočitatelné 

6. bez členu  - nepočitatelné   12. bez členu  - nepočitatelné 

7. an - počitatelné     13. an - počitatelné 

 

2. Začněte se učit slovíčka 4c, 4d. Pokud byste si nevěděli rady s výslovností, použijte slovník na 

www.seznam.cz. Napište do slovníku slovíčko a klepněte na reproduktor. Uslyšíte správnou 

výslovnost. 

 

3. V sešitě English si přečtěte zápis A/AN, SOME, ANY. Pro jistotu ještě jednou: 

SOME – nějaký, patří do kladných vět před nepočitatelná podstatná jména a před podstatná jména 

v množném čísle 

I need some water. – Potřebuju nějakou vodu. 

I need some friends. –Potřebuju nějaké přátele. 

ANY – žádný, patří do záporných vět 

I don´t need any water. – Nepotřebuju žádnou vodu. 

I don´t need any friends. – Nepotřebuju žádné přátele. 

http://www.seznam.cz/


ANY – nějaký, patří do otázek 

Do you need any water? – Potřebuješ nějakou vodu? 

Do you need any friends? – Potřebuješ nějaké přátele? 

 

4. Procvičování v pracovním sešitě: 

Str. 36, cv. 3 – to je jenom opakování slovesa have got/has got. Pohoda, ne? 

Str. 37, cv. 4 – je potřeba zakroužkovat a/an před počitatelnými p. jm. v jednotném čísle nebo some 

před množným číslem a nepočitatelnými p. jm. 

Str. 37, cv. 5 – doplnit odpovědi se some nebo any (kladné nebo záporné věty) 

Str. 37, cv. 6 – do textu doplnit some nebo any. 

 

5. Pokud máte možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najděte Project 2 a v lekci 4 – Unit 4 

v části Grammar udělejte Exercise 1: articles a/an a Exercise 2: some and any. 

Také hrajte hry Games v lekcích 1, 2 a 3 – Unit 1, Unit 2, Unit 3. 

 

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 vám učení vede a jak se máte.  

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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