
Plán domácí výuky od 11. 5. do 15. 5. 2020 - Anglický jazyk VI. A 

 

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

Učebnice str. 51, cv. 3B, část. 2 

First, you need some (množné číslo) mushrooms and a (jednotné, počitatelné, mluvíme poprvé) 

knife. Slice the (mluvíme podruhé) mushrooms with the (mluvíme podruhé) knife. Now put some 

(nepočitatelné) oil in a (počitatelné, mluvíme poprvé) frying pan and put the (už jsme o nich mluvili) 

mushrooms in the (už jsme o něm mluvili) oil. Then fry the (už jsme o nich mluvili) mushrooms in the 

(už jsme o ní mluvili) frying pan for five minutes.  

 

Učebnice str. 54, cv. 2     

2.  

1. some, 2. a, 3. a, 4. some, 5. some, 6. the, 7. the, 8. the, 9. a, 10. the, 11. the, 12. the 

3.  

1. a, 2. some, 3. the, 4. the, 5. the (mám na mysli konkrétní – ten velký psací stůl támhle) 

4.  

1. an, 2. some, 3. the (mám na mysli konkrétní – tu polici)  

 

Učebnice str. 51, cv. 4C 

1. a few oranges   5. a little salt 

2. a little butter    6. a little cheese 

3. a little sugar    7. a few peas 

4. a few tomatoes   8. a few sausages 

  

Pracovní sešit str. 41, cv. 5 

2. a few, 3. a little, 4. a little, 5. alittle, a few, a little, 6. a few 

 

 



2. Začni se učit nová slovíčka 5a, 5b – pokud bys měl problém s výslovností, použij slovník na 

www.seznam.cz a klepni na mikrofon. Uslyšíš správnou výslovnost. 

 

3.  Tento týden zopakujeme 4. lekci 

Pracovní sešit str. 41, cv. 6 – zakroužkuj správné slovo 

Pracovní sešit str. 42, cv. 1 – zakroužkuj, které slovíčko do řádku nepatří 

Pracovní sešit str. 42, cv. 2 – označ počitatelná (C) a nepočitatelná (U) podstatná jména 

Pracovní sešit str. 42, cv. 3 – doplň otázky 

Pracovní sešit str. 42, cv. 4 – prohlédni si obrázek a odpověz na otázky ze cv. 3 

Pracovní sešit str. 42, cv. 5 – popiš obrázek výrazy z rámečku 

Pracovní sešit str. 43, část I CAN … - ověř si, že umíš splnit úkoly 1, 2, 3 a 4 

 

4. Písnička v učebnici 

Na str. 55 je písnička – podívej se na obrázky a do sešitu English doplň místo obrázků názvy jídel a 

pití. Pak si na této adrese pusť písničku a zkontroluj si, jestli jsi slovíčka určil správně:  

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_2_Third_Edition_CD2_Track_

18.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

 

5. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi Project 2 a udělej si alespoň 4 

cvičení podle vlastního výběru z lekcí 1 – 4.  

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

 

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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