
Anglický jazyk – 6.B (25.5 – 14.6. 2020)

Milí šesťáci!
Moc vás zdravím, ale musím některým z vás vynadat, protože jste mi dosud neposlali anglický „Dopis 
z prázdnin“, který jsem vám dala minule za úkol. Tak to prosím napravte a co nejdříve pošlete!!!

Teď je před vámi již předposlední várka úkolů, tak se do nich pojďme poctivě dát, ať tento 
náročný školní rok zvládneme  se ctí a nemusíte se za své znalosti (nebo neznalosti  ) v příštím roce 
stydět a hlavně, ať i ten příští rok zvládnete bez problémů a hladce . 

Učivo bude opět na 3 týdny, jako vždy ho máte rozdělené na jednotlivé týdny: 

1.týden: 25. – 31. 5. 2020
2.týden: 1. – 7. 6. 2020
3.týden: 8. – 14. 6 . 2020

1. týden –  kontrola práce + shrnutí 3.lekce (Revision)

Nejdříve se opět budeme věnovat kontrole cvičení z minulého období.  Pečlivě opravte chyby, pokud 
se nějaké najdou : 

Učebnice 39/2 (měli byste mít v sešitu):
1. False             5. False        
2. False             6. True   
3. True              7. False
4. True              8. True

Uč. 39/4a
2. Did you take your bike? Yes, I did.
3. Did you swim in the sea? No, I didn´t. 
4. Did you have picnics on the beach? Yes, I did.
5. Did you speak English? No, I didn´t.
6. Did you buy anything? No, I didn´t. 
7. Did you eat paella? Yes, I did. 

Pracovní sešit 32/1
2. a suitcase                 7. a passport
3. a caravan                 8. a train
4. a taxi                         9. a plane  
5. a hotel                     10. a trolley
6. a ticket

Prac.s. 32/2
Were (to už je doplněné), was, Were, were, Was, was

Prac.s. 32/3
Regular verbs  (pravidelná):  shouted, phoned, played, missed, walked, watched
Irregular verbs (nepravidelná): broke, drove, ate, forgot, went, had, left, lost, took, came, swam

Prac.s. 31/4
2f,  3h,  4a,  5c,  6g,  7e,  8b
Minule jsem chtěla, abyste zde našli 2 otázky, ve kterých není sloveso DID a proč tam není?



Jsou to tyto: č. 1 Were you on holiday last week? (Byl jsi na prázdninách minulý týden?)
                                  Důvod, proč tu není DID, byste měli vědět: protože WERE je minulý čas od slovesa 
                                  BÝT a u tohoto slovesa se jen otočí podmět a přísudek, nedává se v otázce DID.
                   č.6 Who looked after him? (Kdo ho hlídal?)
                               Zde důvod ještě neznáte. Je to proto, že tázací zájmeno WHO je tady zároveň 
podmětem. U takových vět se nevytvoří otázka  Who did look after him?, ale WHO LOOKED AFTER
HIM?                     Další podobná je např. WHAT HAPPENED?  Co se stalo? 

- Tady je podmětem WHAT (co)

                                                                      X What did happen? – to by bylo špatně. 
____________________________________________________________________

Tento týden nebudeme probírat žádné nové učivo, ale procvičíme 3. lekci (základem je minulý čas) a 
tím ji dokončíme. 
Pracovní sešit: 31/3 (Utvoř otázky v minulém čase a napiš i krátké odpovědi – podle vzoru.)
                            32/4 (Minulé časy sloves ze cvičení 3 zkus doplnit, kam patří. Vychází to tak, že každé 
                                       použiješ jen 1x.)
                            33/5 (Napiš kladné nebo záporné věty o dětech – používej minulý čas! A pozor na 
                                        zápor – např. didn´t swim).

2. týden –  Začátek 4.lekce – Food (str.44)

Nová slovíčka: téma jídlo a pití – prac. s. 77/4A (Food and drink)
                             -uč se ústně i písemně (spoustu už jich umíš z minulých ročníků)

Nové učivo:  4.lekce je celá o jídle a pití. Super!!!  Tento týden se zaměříme hlavně na slovíčka a 
vysvětlíme si  „počitatelnost“  u podstatných jmen. U jídla a pití je to důležité. 

Úkol: učebnice 44/1 – procvič si slovíčka podle obrázků 
  

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (zápisky do sešitu)
                                      Countable and uncountable nouns

Některá podstatná jména jsou počitatelná. To znamená, že můžeme počítat , kolik je to kusů. 
Např. one apple – two apples- three apples,….
Slovo apple může tím pádem tvořit jednotné i množné číslo : an apple – apples
Také se u nich může používat neurčitý člen a/an.

Některá jsou nepočitatelná. Označují věci (v našem případě jídlo nebo pití), které se nedají  počítat na 
kusy. Např. milk  , meat,  butter…. Tato slova nemohou tvořit množné číslo ani se u nich nemůže 
používat neurčitý člen a/an. K tomu, abych mohla vyjádřit množství u takových potravin, musím říct 
v angličtině např. two bottles of milk , 
                                (dvě lahve mléka)
Ale nemohu říci two milks – TO JE ŠPATNĚ!!!  Vždy musím použít nějakou měrnou jednotku 
(např.obal potraviny).  Správně je např:  a glass of milk – two glasses of milk, a spoon of milk,              
                                                                        (sklenice mléka)                                         (lžíce mléka)
                               

-zápisky si klidně vytiskni a nalep, pokud máš možnost tisknout



Učivo o počitatelnosti podstatných jmen je docela těžké, doufám, že to nějak zvládneme. 

Úkol: Podívej se na základní vysvětlení v učebnici 44/4a.
   Pak ve 44/4b zkus rozhodnout, zda je dané slovo počitatelné (countable – proto piš C) nebo 
nepočitatelné (uncountable – piš U) Napiš do sešitu. 

3.týden – Procvičování slovní zásoby (jídlo a pití) a počitatelnosti

Slovíčka: procvičuj ještě slovíčka z minulého týdne prac. s.  77/4A 

Nové učivo:  Tento týden žádné nové učivo, jen procvičování v pracovním sešitu:

Prac. s. 34/1 (procvič slovíčka)
              34/2 ( Doplň podle obrázků, co má Hanna k snídani, obědu, večeři.)
              34/3 ( Zkus dát věty do správného pořadí tak, aby Ti vznikl smysluplný rozhovor Cliva a číšníka 
v restauraci.) 
              34/4 (Rozděl všechny potraviny i nápoje na počitatelná a nepočitatelná – napiš do tabulky.)

Opět připomínám, abyste mi psali, jak se vám úkoly daří a zda máte splněno. O vaše e-maily prosím 
nejpozději do 15.6. 
Kdybyste někdo potřeboval cokoliv vysvětlit nebo si s učivem nevěděli rady, je již možné se domluvit 
na individuální konzultaci ve škole. Je potřeba, abyste mi v tom případě napsali, že o konzultaci máte 
zájem a domluvíme se na termínu a dalších podrobnostech individuálně. Pište kdykoliv v průběhu 
těchto tří týdnů. 
Připomínám můj e-mail:  erbesova@zs-manesova.cz
Možno i sms na  tel. č. 605 327 936. 

Mějte se hezky, opatrujte se a nezapomeňte pilně pracovat! 
                                                                                                 Michaela Erbesová


