
Anglický jazyk 

VI. B 

Plán domácí výuky od 27.4.-30.4.2020 

- nejdříve opět kontrola úkolů 
- učebnice str. 48/1 – 1. They go to the supermarket and the market. 2. 

They buy some cheese(250g) and some bananas(six). 3. Mut wants some 
dog food. 4.He thinks they need it because there isn´t any on the shelf.  
5. The dog food´s in the cupboard. 6. Mum put it there.  

- učebnice, str. 48/2 – 1. T 2. T 3. T 4. F 5. T 6. T 7. T 8. T 
- pracovní sešit, str. 39/4 – How much – dog food, water, bread, salt 

How many – lemons, onions, sausages,   
mushrooms 

 
- how much a how many procvičíte ještě v pracovním sešitu, str.39/5 
- dokončíte celou stranu 39, tzn. i cvičení 6 a 7 
- učebnice, str. 49/4 a) 

Vysvětlení: Už víme, že některá podstatná jména jsou v angličtině 
nepočitatelná. Nemohu tedy říci, jako v češtině dvě čokolády nebo tři 
kávy, ale musím si pomoci následujícími slovy, která jsou už počitatelná, 
mohou tedy mít množné číslo. 
 a loaf – (mn. číslo loaves!pravopis!!) bochník 
a cup – šálek 
a packet – balíček 
a glass – sklenice 
a tin – plechovka, konzerva 
a bar – tabulka 
Příklad: three loaves of bread (3 bochníky chleba),two cups of coffee (dva 
šálky kávy)– množství a věc spojujeme pomocí OF ! 

- dokonči cvičení, napiš do sešitu 
 

- pracovní sešit, str. 38 – celá, zde je ve cvičení 2 použito navíc slovo bottle 
– láhev a slice – plátek, krajíc, mn. č. – slices 
 



- na gramatiku, kterou v této lekci probíráme, o počitatelných a 
nepočitatelných podstatných jménech, se určitě podívej v následujícím 
videu – jsou v něm i informace navíc – což se vám ale sejde při dalším 
studiu angličtiny☺☺☺ 
https://www.youtube.com/watch?v=aqQ17mbz6K0 

 
Přeji vám pěkné jarní dny. Všechna řešení úkolů zase v příštím plánu. 
Mějte se krásně. 
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