
Plán domácí výuky od 27. 4. do 30. 4. 2020 - Anglický jazyk VI. A 

 

1. Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Učebnice str. 48, cv.2 – Mut goes shopping 

4. věta je lež, všechny ostatní jsou pravda 

Pracovní sešit str. 38, cv. 1 

2. a bar  3. a glass 4. a cup  5. a tin  6. a packet 

Pracovní sešit str. 38, cv. 3 (pokud máš správně cv. 3, tak máš správně i spojování ve cv. 2) 

2. 3 bottles of water 

3. 1 cup of tea 

4. 4 glasses of orange juice 

5. 3 packets of crisps 

6. 4 slices of bread  

 

2. Procvičuj si slovíčka 4c, 4d – ústně i písemně 

 

3.  V pracovním sešitě budeme procvičovat používání HOW MUCH?  a HOW MANY? Vzpomínáš si, že 

how much znamená kolik a patří k nepočitatelným podstatným jménům a how many znamená také 

kolik a patří k počitatelným podstatným jménům? 

str. 39, cv. 4 – rozděl podstatná jména k How much? nebo How many? 

str. 39, cv. 5 – doplň do otázek How much? nebo How many? a pravdivě na otázky odpověz 

 

Dále budeme procvičovat počitatelnost a určování množství.  

str. 39, cv. 6 – zakroužkuješ správně? 

str. 37, cv. 7 – doplň rozhovor Stephena s paní prodavačkou 

 

4. V učebnici budeme tentokrát s Georgem připravovat jablečný dezert. Na str.  50 si přečti 

ingredience a instrukce, jak se připravuje Apple Crumble. K instrukcím přiřaď správné obrázky A – H a 

napiš je sešitu English:  1. D, G atd. 



Také si můžeš tento jablečný koláč zkusit upéct. Jde to.  Jenom opatrně.  

 

5. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi Project 2, Unit 4 – Grammar a 

udělej cvičení 3: Exercise 3: how much, how many a klidně znova procvič si Unit 3 – všechna cvičení 

v Grammar a Vocabulary. 

Můžeš také hrát 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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