
Anglický jazyk 6. ročník 30. 3. – 3. 4.  

 

Ještě návrat k UNIT 4 FOOD ☺:  

• Zkuste si „jakopísemku“ na slovíčka z části C a D: 

1. Apple juice 

2. Tabulka (např. čokolády) 

3. Trs, hrozen (např. banánů) 

4. Packet 

5. Worried 
6. Bowl 

7. Smažit 

8. Hrášek 

9. Recipe 

10. The rest 

 

Měli jste maximálně 2 chyby? Pokud to bylo horší, ke slovní zásobě 4. lekce se prosím 

ještě vraťte.  

 

• Sami si zkontrolujte, zda jste cvičení 36/3 (Workbook) zvládli bez chyb. 

2 an, 3 a (protože je to ham sandwich, ne samotné ham), 4 some (beef je 

nepočitatelné), 5 an, 6 some, 7 a (cake je počitatelný), 8 an, a, some (tady je samotné 

ham, šunka je nepočitatelná), pak až do konce some  

 

• Sami si zkontrolujte, zda jste cvičení 37/6(Workbook) zvládli bez chyb. 

2 a, 3 some, 4 some, 5 some , 6 any (záporná věta), 7 an,  8 + 9 any (záporné věty), 10  

some, 11 + 12 + 13 any (záporné věty) 

 

• Sami si zkontrolujte, zda jste správně spojili poloviny vět. 

1 f, 2 e, 3 b, 4 i, 5 c, 6 h, 7 a, 8 j, 9 d, 10 g 

 

• Sami si zkontrolujte, zda jste cvičení 38/1 (Workbook) zvládli bez chyb. 

How much? Water, bread, salt (how much + nepočitatelné podstatné jméno) 

How many? Onions, sausages, mushrooms (how many + počitatelné podstatné jméno) 

 

• Sami si zkontrolujte, zda jste cvičení 38/3(Workbook) zvládli bez chyb. 

      2 a tin of cat food, 3 a bar of chocolate, 4 a bunch of grapes, 5 a pot of yoghurt   

      (kelímek), 6 a carton of milk (krabice), 7 a loaf of bread, 8 a bag of sweets (sáček  

      sladkostí) 

 

• Sami si zkontrolujte, jak jste zvládli cvičení 51/4 b (učebnice). 

Countable a few; Uncountable a little (Kdo udělal i c), tady jsou výsledky: a few + 1, 

4, 7, 8; a little + 2, 3, 5, 6.) 

• Sami si zkontrolujte, zda jste cvičení 40/1 (Workbook) zvládli bez chyb. 

2 pour, 3 peel, 4 boil, 5 slice, 6 fry 

• Sami si zkontrolujte, zda jste cvičení 40/2 (Workbook) zvládli bez chyb. 

2 oven, 3 bowl, 4 fork, 5 knife, 6 spoon, 7 grate 

 

 

 



Je to samé kontrolování, že? ☺ Kontrola vaší práce je ale velmi důležitá, abyste věděli, jak 

toto učivo zvládáte. Vezměte si barevnou tužku, zahrajte si na učitele/učitelku ☺ a opravdu 

důkladně si vše projděte. Fajfkujte, smajlíkujte, opravte všechny 

případné chyby a vždy se snažte pochopit, proč jste měli něco 

špatně. Pokud vám něco výrazněji nešlo, vraťte se k tomu. Využijte 

souhrnného přehledu gramatiky (s. 75 a 76 Workbook). 

Nezapomínejte, že mně můžete napsat na školní mail 

gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz (nebo mě kontaktovat přes 

messenger).  

 

 

• Nový úkol – workbook 41/6  

Toto cvičení dělejte určitě až po opravě těch předchozích cvičení. Je totiž takové shrnující, 

mixuje tam všechny jevy, které jste procvičovali právě v těch zmíněných cvičeních. 

Výsledky tohoto cvičení (v podobě: 2 any, 3 …) mi pošlete na školní mail do 5. 4. 2020. 

Dostanete za něj známku. ☺ 

 

 

UNIT 5 THE WORLD  

Naučit se slovíčka z části A My country (i část Places) 

 

 

Připomínám: 

Dobrovolný domácí úkol: Upéct koláč podle receptu, vyfotit a fotku poslat na adresu: 

gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz do 31. března. Bude za to velká jednička.  

Dodávám, že všechny koláče, které jste mi dosud poslali, vypadaly opravdu lákavě. ☺ 

 

K procvičování využijte 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs 

See you soon.  
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