
Anglický jazyk 
 
VI. B 
 
Plán domácí výuky od 14.4.-17.4.2020 
 
- nejdříve si zkontroluj řešení cvičení v prac. sešitu na str. 37/5: 

2 No, we haven´t got any carrots. 3 No, we haven´t got any ham. 4 Yes, 
we´ve got some butter. 5 Yes, there are some mushrooms. 6  No, there 
isn´t any salt. 
 

Poznámka:  Any – záporné věty + otázky (u mn. čísla počitatelných a u 
nepočitatelných podstatných jmen) Př.: Have we got any ham ? No, we 
haven´t got any ham. 
Some – v kladných větách u počitatelných podst. jmen v mn. čísle a u 
nepočitatelných podstat. jmen,  Př.: Yes, we´ve got some butter. – 
nepočitatelné; 
Yes, there are some mushrooms. – počitatelné, mn. č. 
 

Dance Monkey – řešení písničky z minulého plánu 

Tones And I 
 
1 say 2 hand 3 stopped 4- 5- 6 every 7 you 8- 9 dance 10 Dance, dance, 
dance 11- 12 Move, move, move 13 -14 -15 hands, eyes 16- 17 time 18- 19 
every 20 you 21- 22 dance 23 Dance, dance, dance 24- 25Move, move, 
move 26- 27Dance, dance, dance 28- 29Move, move, move 30- 31- 32- 
33- 34- 35dance, dance, dance 36- 37Move, move, move 38- 39Dance, 
dance, dance 40- 41Move, move, move 42- 43All  again 
 
_________________________________________________________ 
 
- pracovní sešit str. 36/ 1 – opakování slovní zásoby 
- také cvičení 2 a cvičení 3 – zopakujete si jednoduché používání have 

got/has got – i v záporu 
- pracov. sešit. str.35, cvičení 4 a 5 – tady si zopakujeme počitatelná a 

nepočitatelná podstatná jména 



Poznámka:  Slovo zelenina – vegetable je počitatelná, má tedy i množné 
číslo: vegetables, ALE – slovo ovoce - fruit je nepočitatelné, množné číslo 
nemá. (Fruits je ŠPATNĚ!!!) Dále si pamatuj, že kuře – chicken jako zvíře 
na dvoře je počitatelné, zatímco kuře – maso na talíři je už nepočitatelné, 
totéž u ryb – pstruh, losos (trout, salmon) – ve vodě počitatelné, ryba na 
talíři - nepočitatelné!!  
 
- můžeš si zkusit cvičení 1,2 na této stránce a hned si to i zkontrolovat: 

 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/?cc=global&
selLanguage=en 
 
- tentokrát nic nového, jen opakování☺ 

 
-  pro zábavné opakování nepravidelných sloves, která nesmíme 

zapomenout, si najděte tuto stránku a zopakujte  si nepravidelná 
slovesa☺  

- http://www.pexeso.net/nepravidelna-anglicka-slovesa/06478 
 
 

Mějte se pěkně, opět platí, pište případné dotazy.  Spousta z vás se mi už 
ozvala buď na e-mail nebo do elektronické ŽK, děkuji. Kdo se ještě vůbec 
neozval, učiňte tak, prosím. I když je vše v pořádku a práci zvládáte, ale ať 
o vás vím. Stačí krátké: „Vše ok.“ 
 
Mgr. Hana Šimperská 
simperska@9zszlin.cz 

 


