
Anglický jazyk 6. ročník

Úkoly na období od 1. do 13. dubna

1. Začněte opakováním toho, co máte hotové v pracovním sešitě (WB). Ještě jednou si cvičení 
projděte a svoji domácí práci mi pošlete na moji emailovou adresu (je uvedena na stránkách 
školy). Nemáte-li zatím všechna cvičení, pošlete to, co máte hotovo. Buď cvičení ofoťte 
(jsou-li čitelná) nebo mi pošlete řešení úloh v přehledu. Např.: Project 2, lekce 3A cv.1  1- a 
hotel

2. 4. Lekce část 4A a 4B

V předešlé lekci bylo učivo vysvětleno ještě ve škole. Nyní pro vás bube práce o to složitější, 
že se s učivem budete muset seznámit sami. To znamená, že před vypracováním cvičení si 
určitě nejdřív pečlivě a několikrát přečtěte moje poznámky ke gramatice a napište si výpisky
do svých sešitů. Ty budou obšírnější než obvykle, aby bylo učivo srozumitelnější.

Konverzační téma:  Food – Jídlo
Zvládnout slovní zásobu lekce 4A a 4B pomocí slovníku v pracovním sešitě na straně 77. Pro 
správnou výslovnost použít slovník z internetu např. na Seznamu.
Připravit si rozhovor, kde se pokusíte si objednat jídlo v restauraci. K tomu můžete použít 
cvičení 3 na straně 35 WB.

Gramatika: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, používání členů,  používání   
neurčitých zájmen  some a any.

Výpisky

Počitatelná (countable) a nepočitatelná (uncountable) podstatná jména

Počitatelná podstatná jména
Zjednodušeně řečeno, dají se počítat
    např.:   jedno auto – one car          dvě auta – two cars
Jsou to především jména osob, zvířat, rostlin a věcí. Např.: friend, dog, rose, chair.
Lze je užít s číslovkou, se členem určitým i neurčitým i bez členu. Mají jednotné i množné 
číslo 

Nepočitatelná podstatná jména
Nedají se počítat. Např. podstatné jméno voda – water. Sice řeknu  „Přines mi dvě vody“, ale 
ve skutečnosti mám na mysli dvě sklenice vody.
Nepočitatelná podstatná jména zahrnují:
- jména látková (tea, meat, beer, paper- papír, glass- sklo, beef, chocolate ….)
- abstrakta ( work, time, love, music,…)
- jazyky (Czech- čeština, English, German, French…)
Užívají se bez členu a nelze je užít s číslovkou.
Pokud jsou nepočitatelná podstatná jména v množném čísle, tak mají jiný význam.
  time – čas                            times – doba (modern times)
  glass – sklo                          glasses –brýle, sklenice
  chocolate- čokoláda          chocolates – čokoládové bonbóny
  paper – papír                       papers – noviny



Látková podstatná jména, která mají určitý člen, označují jeden druh látky nebo její část.
Například
                     The tea is strog.        (Ten) čaj je silný.
                      I like tea.                    Mám rád čaj.

Používání členů

Co už o členech v angličtině víte
- patří před podstatné jméno
- je člen určitý (the) a člen neurčitý (a, an)
- je-li podstatné jméno rozvito ještě jménem přídavným, stojí člen už před přídavným 

jménem
                   This is a school.            This is a nice school.

- neurčitý člen  a používáme, když podstatné jméno začíná na vyslovovanou souhlásku,
například  slovo  school začíná na souhlásku s

- neurčitý člen an používáme, když podstatné jméno začíná na vyslovovanou samohlásku,          
například slovo an apple  
              

              Nové učivo o používání členů
- Neurčitý člen použijeme, mluvíme-li o dané věci poprvé.

This is a garage .     Tohle je garáž.
V další větě už bude člen určitý, protože víme, o jaké garáži mluvíme.
The garage is big.      Ta garáž je velká.

- Neurčitý člen nepoužíváme před množným číslem.
- Nepočitatelná podstatná jména nepoužívají neurčitý člen.
- Člen určitý používáme, mluvíme-li o konkrétní věci (osobě, zvířeti) a podstatné jméno 

může mít jakýkoliv tvar (jednotné, množné, pomnožné, počitatelné, nepočitatelné)
     I found the keys.    Našel jsem ty klíče. (množné č.)
     Where is the money?     Kde jsou ty peníze?  ( nepočitatelné pod. jm.)
(Peníze jsou nepočitatelné! )

               Používání  some  (nějaký)  a  any (nějaký, každý, žádný…)

- Some a any se používají s počitatelnými postat. jmény v množném čísle.
I have got a friend in London.                 Mám v Londýně přítele.
I have got some friends there too.         Mám tam několik přátel také.

- Some a any se používají s nepočitatelnými podstatnými jmény.
We need some bread.           Potřebujeme chleba.

- Some používáme v kladných oznamovacích větách.
I have got some money.          Mám (nějaké) peníze.

- Any používáme v tázacích větách a větách oznamovacích se záporem.
We haven´t got any onions.        Nemáme (nějakou)žádnou cibuli.
Have we got any juice?                 Máme nějaký džus?



Shrnutí úkolů ze 4. lekce

- Naučit se slovíčka,
- napsat výpisky do sešitu,
- osvojit si gramatická pravidla k této lekci uvedená na těchto stánkách a v prac. sešitě
- projít cvičení v učebnici od str. 44 do str. 47,
- v učebnici si přečíst pohádku „Stone soup“,
- poslat mi výsledky cvičení 5b na straně 45 v učebnici,
- do 13. 4. vypracovat a poslat odpovědi ke cvičením v pracovním sešitě část 4A  a 4B        
      (str. 34 až 37).

Do not forget, you haven´t got holidays.  You must  learn . Your holidays will come  in 
summer. Until that time you must go on learning. A little while of a day is enough.
I am looking forward to your  e-mails.
Your teacher of English


