
Anglický jazyk – 6.B (15. – 23. 6.)

Milí žáci, 

závěr školního roku se k nám blíží mílovými kroky. V tomto posledním dopise vám posílám zadání na 
nadcházející období ( 15.6.-23.6.2020).

Klasifikace se uzavírá 23.6.2020.

Při klasifikaci budou zohledněna tato kritéria:

1. známky za období únor, březen

2. známka v pololetí

3. přístup k učení během distanční výuky

Zadané úkoly: 

Nejdříve si prosím zkontrolujte vypracovaná cvičení z minulého období: 

Učebnice 44/1b

Countable  (C) = počitatelné

Uncountable (U) = nepočitatelné

vegetable – C            coffee – U                  rice - U    

sandwich – C            banana – C                 tuna - U  

orange- C                  nut – C                        egg - C

beef – U                    chicken – U                fish - U

                                  fruit – U                       tea - U  

                                  meat – U                     bean – C

Pracovní sešit

31/3

2. Did you go camping last week?     Yes, I did.

3. Did you have a piano lesson last week?   No, I didn´t. 

4. Did you watch TV last week?    Yes, we did. 



32/4

2. arrived                  11. watched

3. missed                  12. played

4. shouted                13. took 

5. forgot                    14. lost 

6. left                         15. walked

7. was                        16. broke

8. went                      17. phoned    

9. swam                    18. came

10. ate                       19. Drove

33/5

2. Konrad didn´t listen to CDs. 

3. Jessica didn´t make dinner for the family. 

4. Paula practised volleyball.

5. Adrian went camping.

6. Charlotte didn´t have a dance exam. 

7. Brian travelled to Cornwall.

8. Teresa didn´t do a Science project. 

34/1

2. tuna                   9. trout

3. pasta                10. tomatoes

4. coffee               11. lettuce

5. beans               12. pie

6. grapes             13. cake 

7. pork               14. chips

8. cheese



34/2

2. sandwiches               9. oranges

3. tomato                     10. lemonade

4. tea                            11. fish

5. salad                        12. chips

6. fruit                         13. chicken  

7. apples                     14. vegetables

8. bananas                 15. Cola

35/3

2. Can I have a cheeseburger, please?

3. Anything else?

4. Yes, can I have a salad with my cheeseburger?

5. Yes. Do you want anything to drink?

6. a coke, please.

7. Is that everything?

8. Yes, thank you.

35/4

Countable nouns (počitatelná): beans, eggs, bananas,  apples, oranges, kapes

Uncountable nouns (nepočitatelná): lettuce, chicken, rice, lemonade, water

_____________________________________________________________

Nové učivo: Lekce 4B – Stone soup

Tento týden nám přibyde pár nových slovíček, která si procvičíte při čtení pohádky Stone soup 
(kamenná polévka). 

Nová slovíčka : uč se ústně i písemně slovíčka – prac. s. 77/4B (Stone soup)

Učebnice: Str. 46, cv. 1 – procvičuj slovíčka  u obrázků

                    Str. 46, cv. 2 – Přečti si pohádku Stone soup, zkus si ústně přeložit.  



Some, any (zápisky do sešitu)

Všimni si v textu pohádky, že u nepočitatelných podst. jmen, např.  meat, se vyskytují slovíčka 

some nebo any.   Např.  I can find some meat. ( Já mohu najít nějaké maso.)

                                           Have you got any meat? (Máte nějaké maso?)    

                                           You haven´t got any meat. (Vy nemáte žádné maso.)

Slovíčko some se používá v kladné větě a má význam – NĚJAKÝ.

Slovíčko any se používá   1. v otázce – zde znamená - NĚJAKÝ

                                             2. v záporné větě – zde má význam - ŽÁDNÝ 

Úplně stejně se tato slova mohou používat u počitatelných podst.jmen, ale v množném čísle

       (např. some potatoes = nějaké brambory). 

Protože se 23. 6. uzavírá klasifikace za toto pololetí, žádám všechny žáky, kteří již 
nenastoupili do školy, aby mi před tímto datem individuálně přinesli své sešity k nahlédnutí + 
zároveň mi odevzdali učebnici Aj. (Bude započítáno do známky na vysvědčení.)

Přijďte prosím kdykoliv v těchto termínech: PÁTEK 19. 6.     13.00 – 15.00 hod.

                                                                  nebo  PONDĚLÍ 22. 6.     14.00 – 16.00 hod. 

(Přineste prosím učebnici, pracovní sešit i červený sešit s vašimi zápisky.) 

Chtěla bych vám všem poděkovat za snahu, trpělivost a vstřícnost během celé doby distanční 
výuky. Přeji vám krásné letní dny. 

Michaela Erbesová

                                 


