
Aj – 6.ročník : 18. – 29.5.2020  

Na vypracování úkolů máš zase 14 dní. První část úkolů je pro skupinu p.Koutné, druhá část je pro skupiny 

p.Märzové a p.Špalka. 

Skupina p. Koutné 

Úkol č. 1 – pracovní sešit str. 29 / 7, 8;  

        str. 30 / 1, 2 – poslechy – vyfoť a ZAŠLI UČITELI 

 

Úkol č. 2 – napiš věty ve správném slovosledu (nic neměníš, nic nepřidáváš) – ZAŠLI UČITELI 

1 play / Wednesday / girls / the / on / basketball 

The girls play basketball on Wednesday………………………………………………. 

2 I / Internet / friends / at / my / the / café / meet 

………………………………………………………………………………………… 

3 shop / sports / at / the / nine / opens 

………………………………………………………………………………………… 

4 five  / afternoon / every / we / meet / at  

…………………………………………………………………………………………. 

5 mum / friend / to / afternoon / her / talks / every 

………………………………………………………………………………………….. 

6 fruit / I / day / and / eat / every / vegetables 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol č. 3 – PS str. 31 / 4, 5 – přečti si článek a rozhodni, zda jsou věty T / F 

 

Úkol č. 4 – použij sloveso v přítomném čase prostém – ZAŠLI UČITELI  

0  Mum makes great cakes.     (make) 

1  I ………………………….old records.    (collect) 

2  Tom and Dan …………………….computer games.    (play) 

3  My brother …………………….to football training on Saturdays.    (go) 

4  She …………………….her mum goodbye every morning.    (kiss) 

5  Dad ……………………….a lot of fish at the weekend.     (catch) 

6  My friends and I ……………………….. cooking.     (enjoy) 

7  Jenny ……………………….eggs for breakfast.     (have) 



 

Skupina p. Märzové a p.Špalka 

 

Ještě jednou se pokusíme vysvětlit počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

Počitatelná podstatná jména 

Počitatelná podstatná jména (countable nouns) jsou ta, od kterých lze vytvořit množné číslo, u 

kterých můžeme určit počet jednotlivých kusů. Např. podstatné jméno kniha (book) má 

jednotné i množné číslo (book / books), máme-li knihu nebo knihy před sebou, můžeme 

spočítat, kolik kusů tam je: např. JEDNA KNIHA, DVĚ KNIHY apod. 

Nepočitatelná podstatná jména 

Jako nepočitatelná (uncountable nouns) označujeme ta podstatná jména, která spočítat 

nelze, nelze u nich určit počet kusů. Např. slovo sníh (snow): nelze říci JEDEN SNÍH, a už 

vůbec ne DVA SNĚHY, či TŘI SNĚHY, nebo dokonce HODNĚ SNĚHŮ. Mezi nepočitatelná 

obvykle patří podstatná jména abstraktní (love, hate) či látková (sníh, voda, vzduch). 

POZOR! 

Některá podstatná jména, která v češtině počítat můžeme, patří v angličtině mezi jména nepočitatelná. Typickým 

příkladem je např. INFORMATION (informace), ADVICE (rada), NEWS (zpráva). Nikdy tedy v angličtině 

neuslyšíme two informations, two advices, two news. 

V angličtině máme i některá podstatná jména, která mohou být počitatelná i nepočitatelná – záleží na významu 

slova: 

NEPOČITATELNÉ POČITATELNÉ 

glass -> sklo glass -> sklenička 

wood -> dřevo wood -> les 

experience -> zkušenost experience -> zážitek 

paper -> papír paper -> noviny 

chicken -> kuře - ve významu masa        chicken -> kuře - ve významu zvířete        

 

 

Úkol č.1: vypracuj si tato cvičení 

 

https://www.montsemorales.com/gramatica/CountableSpot1-6.htm 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3144 

https://www.montsemorales.com/gramatica/CountableSpot1-6.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3144


https://www.skolasnadhledem.cz/game/3142 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3141 

 

Jak počítat nepočitatelná podstatná jména? 

Jak to udělat, když chceme počítat podstatná jména, která jsou nepočitatelná? Musíme použít nějakou jednotku 

dané látky apod. a počítat tuto jednotku. Např. WATER je nepočitatelné. Počítat ale můžeme BOTTLE OF WATER 

(one bottle of water, two bottles of water, many bottles of water, atd.)  

ANGLICKY ČESKY 

a packet of tea balení čaje 

a loaf of bread bochník chleba 

a cup of tea šálek čaje 

a cube of ice kostka ledu 

a tube of toothpaste tuba zubní pasty 

a drop of water kapka vody 

a sheet of paper list papíru 

a two pairs of trousers dva páry kalhot 

a bar of chocolate tabulka čokolády 

a jar of jam sklenice džemu 

a slice of bread krajíc, plátek chleba 
 

 

  

  

  

  

Úkol č.2: přelož tato slovní spojení – ZAŠLI UČITELI 

 5 párů ponožek 

 3 lžíce polévky 

 2 bochníky tmavého chleba 

 10 kostek ledu 

 20 kapek oleje 

 4 listy papíru 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3142
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3141


Úkol č.3:   přelož tyto věty  - ZAŠLI UČITELI 

 

1. V ledničce máme 2 lahve pomerančového džusu. 

2. Na stole jsou 3 sklenice džemu. 

3. Babička mi vždy dává k narozeninám 2 tabulky čokolády. 

4. K snídani mám obvykle 2 krajíce chleba s máslem a šunkou. 

5. Na obrázku je 6 hrnečků čaje. 

 

Úkol č.4:   poslechni si tento poslech  

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-porozumeni-anna2/17 

 

Úkol č.5:   přečti si tento krátký článek a doplň jednotlivé úkoly 

https://www.umimeanglicky.cz/reading-family/1

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-porozumeni-anna2/17
https://www.umimeanglicky.cz/reading-family/1


 


