
Plán domácí výuky od 4. 5. do 7. 5. 2020 - Anglický jazyk VI. A 

 

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

Pracovní sešit str. 39, cv. 4 

How much: water, bread, salt 

How many: lemons, onions, sausages, mushrooms 

 

Pracovní sešit str. 39, cv. 5 – začátky otázek a možné odpovědi 

2. How many? I eat 1 packet of crisps. 

3. How much?  I don´t buy any cola. 

4. How many?   I eat 2 slices of bread for breakfast. 

5. How much?   I drink 6 glasses of water a day. 

6. How much?   I drink 2 cups of tea a day. 

 

Pracovní sešit str. 39, cv. 6 

2. any  3. is  4. bars  5. much 6. milk 

Pracovní sešit str. 39, cv. 7 

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

 

Učebnice str. 50 – Apple Crumble 

1. D, G  2. F  3. A, E  4. obrázek chybí 5. C 

6. H  7. B 

Pokud jste psali poradí obrázků bez přiřazování k větám: D, G, F, A, E, C, H, B 

 

2. Procvičuj si z celé lekce 4 – ústně i písemně 

 

3.  Dneska procvičíme člen A/AN, SOME a naučíme se používat člen THE 



Už víš, že A/AN se používá před počitatelnými podstatnými jmény.  

 SOME se používá před nepočitatelnými podstatnými jmény a před podstatnými jmény počitatelnými 

v množném čísle. 

Člen THE použijeme před počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými jmény, když o daném 

podstatném jménu mluvíme podruhé nebo po několikáté.  

Podívej se do učebnice na str. 51, cv. 3B, část 1. Doplnila jsem členy s vysvětlením. 

1. Put some (nepočitatelné) flour and some (nepočitatelné) bitter in a (počitatelné, jednotné) bowl. 

Now take a (počitatelné, jednotné) fork. Mix the (o mouce už byla řeč v předchozí větě) flour and the 

(o másle už byla řeč v předchozí větě) butter with the (o vidličce už byla řeč) fork. Then pour some 

(nepočitatelné) sugar into the (o misce už byla řeč) bowl and mix it with the (o mouce byla řeč) and 

the (o másle byla reč) butter.   

Teď zkus doplnit do sešitu English na str. 51, cv. 3B, část. 2 – stačí, když napíšeš a, some, the. 

Nemusíš opisovat celý text. 

Také si zkus doplnit A, AN, SOME nebo THE v učebnici na str. 54, cv. 2 – zase do sešitu English a ani 

tady nemusíš psát celé věty.    

 

4. Poslední slovíčka k určování množství jsou A FEW a A LITTLE.  

A FEW znamená několik a používá se před počitatelnými podstatnými jmény. 

např. několik dětí – a few childre několik jablek – a few apples 

 A LITTLE znamená trochu a používá se před nepočitatelnými podstatnými jmény.  

např. trochu vody – a little water trochu času – a little time 

 

Procvič si a little a a few:  

učebnice str. 51, cv. 4c – napiš do sešitu  

 pracovní sešit str. 41, cv. 5 – doplň 

 

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 4 a 5: Exercise 4, Exercise 5  

Můžeš také hrát hry Games v lekcích 1, 2,  3 a 4 – Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4. 

 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs


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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