
Aj – 6.ročník – úkoly 15.4. – 30.4 

Na vypracování úkolů máš zase 14 dní.  

První část úkolů  č.1 – 4 vypracovávají skupiny p.Märzové a p.Špalka. Učiteli pošli  

vypracovaný úkol č. 2 a 4. 

Druhá část úkolů č.1 – 4 je pro skupinu p.Koutné – mailem posílají  úkol č.1 a 2. 

 

Úkoly pro skupiny p.Märzové a p.Špalka 

Už jste se dlouho nic nového nenaučili, tak vyzkoušíme, jestli to zvládneme takhle na 

dálku. Máme tu pro vás počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. 

Countable and uncoutable nouns 
(počítatelná a nepočítatelnápodstatná jména) 

 

I v češtině máme podstatná jména, která se dají počítat. Např. žena, muž, stůl, jablko............ 

Stejně tak máme podstatná jména, která se počítat nedají. Např. vzduch, voda, čas, uhlí, křoví......... 

V angličtině je to podobné, avšak některá podstatná jména, která my považujeme za počitatelná, jsou v 

angličtině NEPOČITATELNÁ. 

 

Teď se podívejte na You Tube :https://www.youtube.com/watch?v=aqQ17mbz6K0&t=382s 

Jak se vám líbil výklad? Myslím ,že pan učitel Broňa je borec. Toto není jeho jediný výklad angličtiny, tak 

koukni ,jestli by ti ještě s něčím nepomohl. 

 

Ještě nějaká počitatelná a nepočitatelná podstatná jména: 

 

Countable:                                                           Uncountable: 

 

egg,tomato,flower,cake,apple,dress,                   milk,fish,fruit,bread,snow,juice,butter, 

lemon,potato,carrot,grapes,cucumber,                salt,meat,rice,oil,sugar,garlic,coffee,tea, 

onion,plum,salad,berry,orange,cherry,                cheese,chocolate,money,cream,water, 

sandwich,cookie,banana,pear,chair                     sheep,food 

 

Samozřejmě nelze vypsat všechna. Ve videu jsi dostal návod, jak zjistit je-li podstatné jméno v angličtině 

počitatelné nebo ne. 

 

 

Affirmative 
(kladná věta) 

 

V kladných větách používáme „A LOT OF“ u počitatelných i nepočitatelných podstatných jmen. 

Např. I have a lot of friends.   X   I have a lot of money. 

 

 

Negative 
(záporná věta) 

 

V záporných větách se používá u počitatelných podstatných jmen „NOT MANY“.A u nepočitatelných 

podstatných jmen „NOT MUCH“. 

Např. I don't have many friends.   X   I don't have much of money. 

https://www.youtube.com/watch?v=aqQ17mbz6K0&t=382s


 

Interrogative 
(otázka) 

 

 

Při tvorbě otázky se u počitatelných podstatných jmen se používá vazba „HOW MANY?“.U nepočitatelných 

se používá vazba „HOW MUCH?“. 

Např. Do you have many friends?   X   Do you have much money? 

 

 

 

 

Practise 
(procvičování) 

 

Úkol č.1 – Přiřaďte slova do správného sloupce, u počitatelných utvořte množné číslo (plural) – 

vypracuj do sešitu – NEPOSÍLEJ  UČITELI 
 

     

box, tooth ,pork, plastic, book, hair, computer, sand, shopping, house, garden, weather, gold, apple,wine, 

experience, grass, peace, world, armchair, power, history, law, picture, cooker, fridge, banana, knife, dog,  

butter, blood, work, shelf, shoe, towel, bottle, cup, time, medicine, luck, love, letter, fiction, ice, music, ski, 

snow, window 

 

                  countable:                                      plural:                                      uncontable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č.2 – Doplňte many / much do vět – POŠLI  UČITELI 
 

  

How …......... money do you want? 

 

How …........... suitcases do they have? 

 

How …............. students are there? 

 

How …......... pets does he have? 

 

How …........ rice is on the table? 

 

How …......... pizza do you want? 

 

How …........ bread does she want? 

 

How …....... shoes does he have? 

 

How …....... sugar do we need? 

 

How …...... carrots does she buy? 

 

How …........ chicken do you eat? 

 

How …...... cookies are there? 

 

How …...... cake do you want? 

 

How …........ hotdogs does he want? 

 

How …........ glasses do you have? 



 

 

 

Úkol č.3  - Rozhodněte, kde použijete a lot of /not many /not much / how many / how much – vypracuj 

do sešitu – NEPOSÍLEJ  UČITELI 
 

 

…............... chocolate bars do you have? 

 

I have …................... post stamps in my collection. 

 

There are ….............. leaves in the garden. 

 

There aren't …................. books on the bookshelf. 

 

…............. siblings do you have? 

 

Tom …........ invite …........ friends to his party. 

 

Sandy has ….............. friends. 

 

Mum …........ buy …......... meat,but she buys …........... vegetable. 

 

Do you have ….......... homework? 

 

Úkol č.4  - Na internetu si otevřete následující odkaz: 

https://www.mauthor.com/present/4570230475587584  

Zobrazí se vám interaktivní učebnice AJ  Bloggers 1. Zobrazí se Vám třetí lekce – My week. Na druhém 

slidu naleznete podrobný popis této učebnice – je rozdělená na Textbook a Workbook. Dostaňte se do Menu 

a projděte si část 3A  v učebnici i v pracovním sešitě (WB str.8 – 11). Je to pro vás opakování probrané 

látky. Mezi úkoly jsou různé poslechy, doplňovačky, spojovačky, apod. Některé úkoly jsou konverzační. 

Pokud nemáte k sobě vhodného parťáka na konverzaci v AJ, úkoly si pouze přečtěte a zkuste si říct několik 

vět nahlas. Velmi důležité jsou pro vás poslechy, na ty se opravdu soustřeďte. Doufáme, že vás tato práce 

bude bavit. Abychom věděli, že jste si cvičení prošli, napište nám na email krátké shrnutí v češtině (cca 5 - 

10 vět), kde nám sdělíte, jak se vám práce líbila, co vám šlo, co ne, co jste se nového naučili,... Toto shrnutí 

zašlete svému vyučujícímu nejpozději do 30.4. V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů se na nás 

můžete kdykoliv obrátit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mauthor.com/present/4570230475587584


Úkoly pro skupinu p.Koutné 

Úkoly č. 1 a 2 – POŠLI  UČITELI 

 

ÚKOL č. 1 – pracovní sešit  str. 26 / 1 

          26 / 2 – nezapomeň 3.os. čís. jed. = likes 

1 Chimpanzees like banana 

2 Janie likes yogurt.  

          26 / 3  

- Stránku vyfoť a zašli učiteli 

 

ÚKOL č. 2 – podtrhni správný tvar slovesa – ZAŠLI UČITELI 

 

0    They go / goes to the cinema on Saturday evening. 

1 My brother always miss / misses the bus. 

2 She relaxes / relax at the weekend. 

3 We wash / washes our clothes on Saturday. 

4 My sisters do / does their homework in the evening. 

5 Mike watch / watches football on Sundays. 

6 I love / loves chicken sandwich.  

 

ÚKOL č. 3 – procvič online – vyber správný tvar slovesa 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/affirmative-forms-1 

 

ÚKOL č. 4 – učebnice str. 63 / 5 – vypracuj do školního sešitu – napiš větu se správným slovesem a 

přelož - NEPOSÍLEJ 

Př.:  1  I watch DVDs on my computer. 

            Dívám se na DVD na své počítači. 

 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/affirmative-forms-1

