
Anglický jazyk 

VI. B 

Plán domácí výuky od 20.4.-24.4.2020 

- nejprve opět kontrola řešení z minulého plánu: 
- pracovní sešit str. 35/ 4: 

Počitatelná podstatná jména: beans, eggs, bananas, apples, oranges, 
grapes 
Nepočitatelná podstatná jména: lettuce, chicken, rice, lemonade, water 

- pracovní sešit str. 35/5: 
2  -  6  a  10 – 
3 -  7 an  11 – 
4 a  8 -  12 – 
5 -  9 -  13 an 

- pracovní sešit str. 36/1: 
Across(vodorovně)  Down(svisle) 
3 ham     1 water 
4 mushrooms   2 butter 
6 milk     5 onion 
7 orange    8 sausages 
9 banana    9 bread 
10 chicken    10 cheese 
11 apple    11 cabbage  

- str. 36/2: 
meat: ham, chicken, sausages 
fruit: orange, banana, apple 
vegetables: mushrooms, onion, cabbage 
drinks: milk, water 
other(ostatní): butter, bread, cheese 

- str. 36/3: 
2 have…got    6 Has….got 
3´ve got    7 hasn´t got 
4 haven´t got    8 has got 
5 has got    9 ´ve got    

 



- pracovní sešit, str. 37/6 – doplníš ještě pro zopakování some a any do 
vět- pro zpětnou vazbu bych vás poprosila, abyste mi toto cviční napsali 
do mailu, (simperska@9zszlin.cz) ať vidím,  zda-li tomu rozumíte, 
nebudu známkovat, jen opravím  – NEVYPISUJTE celé věty, stačí jen: 1. 
Some, 2. …., 3……     Pošlete, prosím, do pátku 24.4.2020. 
 

- učebnice str. 48/1 – Mut goes shopping – poslechni si na následující 
stránce, do sešitu si napiš i odpovědi  ze cvičení 1, Page 48, Exercise 1 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=global&selLanguage=en 

- učebnice, str. 48/2 : Rozhodni, jsou –li tvrzení pravdivá, či nikoliv, napiš 
si do sešitu, pouze  T - true nebo F- false. 
 

- do sešitu si napiš následující zápis: 

HOW MANY  x  HOW MUCH (Kolik)  

 how many + počitatelné podstatné jméno v množném čísle  

 X 

 how much + nepočitatelné podstatné jméno 

 Např: 

 How many bananas do we need? (Kolik banánů potřebujeme?)  

 How much cheese do we need? (Kolik sýru potřebujeme?) 

- pracovní sešit, str. 39/ 4 – přiřaď 
- všechna řešení zadaných cvičení opět v příštím plánu 

 

Doufám, že se vám všem daří dobře. Taky už byste radši chodili do školy?☺ 
Mějte se fajn, čekám na vaše cvičeníčko. 

Mgr. Hana Šimperská 

simperska@9zszlin.cz 


