
Plán domácí výuky od 18. 5. do 22. 5. 2020 - Anglický jazyk VI. A 

 

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

Pracovní sešit str. 41, cv. 6  

2. any  3. a little 4. much 5. bars  6. some  7. some 

8. a little 9. much 10. some 11. an  12. many 13. some 

14. some 15. any  16. packet 

 

Pracovní sešit str. 42, cv. 1  

2. trout (ryba)  3. carrots (zelenina)  4.bananas (ovoce)  5. buy (ostatní slovesa 

jsou pro vaření)  6. customer (ostatní jsou obchody) 

 

Pracovní sešit str. 42, cv. 2  

2. C 3. U 4. C 5. U 6. C 7. C 8. U 9. C 10. U 

 

Pracovní sešit str. 42, cv. 3  

2. How much lemonade is in the bottle? 

3. How many eggs are there? 

4. How many bananas are there? 

5. How much tea is there? 

6. How many sandwiches are there? 

 

Pracovní sešit str. 42, cv. 4  

2. There is some lemonade. 

3. There is an egg. 

4. There aren´t any bananas. 

5. There is some tea. 

6. There is a sandwich. 



 

Pracovní sešit str. 42, cv. 5  

2. a cup of cofeee 

3. a packet of sugar 

4. a bowl of ice-cream 

5. a bottle of oil 

6. a slice of bread 

7. a glass of orange juice 

8. a tin of tuna 

 

Pracovní sešit str. 43, část I CAN …  

1. an egg and a cup of tea 

2. 2. Can,    3. please?,    4. it,    5. thank you. 

3. 1. many 2. few  3. much 4. a little 

4. 1. pour 2. frying pan 3. fry 

 

Učebnice str. 55 – písnička 

1. toast  2. chips  3. peas  4. pepper 5. raspberries 

6. strawberries  7. – 10. ice-cream 

 

2.  Uč  se nová slovíčka 5a, 5b – ústně i písemně 

 

3. Tento týden začneme 5. lekci – budeme se učit popisovat svět, přečteme si o Spojeném království 

Velké Británie a Severního Irska, popíšeme počasí a naučíme se porovnávat věci a říkat, co je nejlepší, 

největší atd.  

Pořádně si přečti tento zápis a pak si ho opiš nebo vytiskni a nalep do sešitu English:   

OTÁZKY JAK? - HOW QUESTIONS 

Co je důležité, když se budeme chtít zeptat, jak je něco velké, dlouhé, hluboké atd?  



Otázky jsou jednoduché – How + přídavné jméno + sloveso + podmět.   

V odpovědi patří přídavné jméno (např. hluboký – deep, vysoký – high) vždy až za číselný 
údaj. 

Např:  

How high is that mountain?  It’s 2 000 metres high.   

Jak vysoká je ta hora?  Je vysoká 2 000 metrů. 

 

How deep is this lake?  It´s 50 metres deep. 

Jak hluboké je toto jezero?  Je hluboké 50 metrů. 

 

How tall are you?   I am 156 centimetres tall.  

Jak jsi vysoký?    Měřím 156 cm. Jsem vysoký 156 cm. 

 

Pozor! vysoká hora – high mountain, vysoký člověk – tall person (nemůžu říct high person) 

 

Procvičování: 

Pracovní sešit str. 44, cv. 3 – zeptej se otázkami How …? Použij přídavná jména z rámečku a 
pro odpovědi najdi údaje v mapě ve cv. 1 

 

4. Čtení – Reading – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

Učebnice str. 57, cv. 5a – přečti si texty 1 - 6 o Spojeném království  

Nápověda: do textu patří tato slova: 

1. England  2. lake  3. mountains  4. forests 

5. city   6. river  7. islands  8. beaches  9. sea 

 

Učebnice str. 57,  cv. 6 – do sešitu English oprav věty 1 – 8. 

Např. 1. Wales is part of the United Kingdom.  (Nápověda: opravila jsem isn´t na is) 

 



5. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi Project 2, lekci 5 – Unit 5 a 

udělej si v části Grammar: Exercise 1: How questions a v části Vocabulary: Exercise 1: Geographical 

features 

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

 

6. Procvičování pomocí her. Na této webové stránce si můžeš trénovat slovní zásobu a gramatiku. 

https://www.gamestolearnenglish.com 

 

 

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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