
Plán domácí výuky od 20. 4. do 24. 4. 2020 - Anglický jazyk VI. A 

 

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

Pracovní sešit str. 36, cv. 3 

2. Have we got  3. have got  4. haven´t got  5. has got 

6. Has he got  7. hasn´t got  8. has got  9. have got 

Pracovní sešit str. 37, cv. 4 

2. an – počitatelné jednotné 

3. some – množné číslo 

4. some – množné číslo 

5. a sandwich – jednotné, počitatelné, an egg – jednotné, počitatelné 

6. some – nepočitatelné 

7. a – jednotné, počitatelné 

Pracovní sešit str. 37, cv. 5 

2. No, we haven´t got any carrots.  

3. No, we haven´t got any ham. 

4. Yes, we have got some butter.  

5. Yes, there are some mushrooms.  

6. No, there isn´t any salt.  

Pracovní sešit str. 37, cv. 6 

2. some  3. some  4. any  5. some  6. any  7. any 

8. some  9. any  10. any  11. some 12. any  13. some 

 

2. Procvičujte slovíčka 4c, 4d. 

 

3.  V učebnici na str. 48 si přečtěte a ústně přeložte text: Mut goes shopping. Do sešitu English 

vypracujte cv. 2. Napište, zda jsou věty 1 – 8 pravda nebo lež. 

např. 1. pravda 



 

4. Procvičování v pracovním sešitě: 

str. 38, cv. 1 –přiřaďte správné slovíčko k obrázku 

str.38, cv. 2 – spojte sloupeček A a B 

str. 38, cv. 3 – napište, kolik čeho na obrázku ve cvičení 2 je. Podívejte se na vzor. Množství a věc 

spojujeme pomocí OF. Two bars of chocolate – dvě tabulky čokolády. Takže: láhev mléka – a bottle 

OF milk, 3 sáčky brambůrků – 3 packets OF crisps.   

 

5. Pokud máte možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najděte Project 2 a procvičte si Unit 3 

– všechna cvičení v Grammar a Vocabulary. 

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 

(oskenované nebo přepsané do Wordu) 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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