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Tak, takto běžíme do finále. Čeká nás už 14. týden (15. – 19. 6.). Vydržte a poctivě splňte úkoly, aby vám 

pak nechyběly . V zadání v Teams máte dotazník na sebehodnocení – prosím všechny, aby ho poctivě 

udělali – je to místo úkolu – zamyslíte se nad tím, jak se vám v této nelehké době dařilo, co bylo pro vás 

dobré, co špatné, co byste třeba změnili. Není to na známky, snažte se být upřímní  

             

1. Slovíčka – procvičujete 4 A Food and drink. Používáte Quizlet, ať si je řádně nacvičíte. 

Nezapomínáte procvičovat minulé časy sloves – sady 1, 2, 3, 4, 5, 6 – ne jen něco, ale všechna a 

důkladně. Budeme je potřebovat. Čím lépe se je teď naučíte a budete mít zvládnuta, tím lépe pro 

vás – budete mít od září méně práce – a to chcete, ne? 

 

2. Jakpak jste se poprali s počitatelností podstatných jmen? Tady máte nabídku, zkuste určit, které je 

počitatelné (C) a které nepočitatelné (U). Pamatujte, nepočitatelné je všechno co teče, maže se, 

sype, je to abstraktní pojem nebo hromadné podstatné jméno, popř. sport. Pište do cvičného sešitu 

(popř. na papír, který pak nalepíte).  

 Cheese, orange, spaghetti, apple, information, tea, shoe, water, ship, chocolate, toothpaste, 

 magazine, story, glass, hair, work, shoe, skirt,  salt, table. 

 https://www.helpforenglish.cz/article/2006082501-pocitatelna-a-nepocitatelna-podstatna-jmena - tady si 

 ještě jednou přečti, jak poznáme, které podstatné jméno je počitatelné, a které nepočitatelné. 

 

3. Teď budete chvilku poslouchat. V učebnici na str. 45 máte cvičení 6. Do cvičného sešitu si připravíš 

tabulku, pustíš si poslech (soubory – UČ 3) a zapíšeš, co kdo z nich má k obědu (nebo na papír a 

vlepit). Potom pod tabulku napíšeš celé věty podle vzoru v učebnici pod tabulkou – o každém 

z nich.         

CARL SALLY HIRO 

   

   

   

   

 Carl has……..   Sally has……..    Hiro has……. 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006082501-pocitatelna-a-nepocitatelna-podstatna-jmena


4. V pracovním sešitě na str. 34 tě čeká cvičení 2. Doplníš podle obrázků do textu slova, co Hanna jí 

obvykle k snídani, obědu a večeři (jako nápovědu tam máš začáteční písmena). Potom napíšeš o 

sobě, co nejraději v tyto časy jíš ty (pokud nesnídáš, tak si vymyslíš ) – do cvičného sešitu. 

 

5. Na opakování minulého času pracuješ s následujícími větami. Napíšeš je do cvičného sešitu (na 

papír + pak nalepit) v minulém čase – kladnou větu, zápornou a vytvoříš oba typy otázek. 

 1 I am at home.     4 I know it very well. 

 2 He burns his hand.     5 We buy a new car. 

 3 You have got a pet.     6 They can play football well. 

 

6. Podívej se na videa – počitatelnost podstatných jmen a jídlo – procvičíš si gramatiku i slovní zásobu, 

tak neváhej a sleduj  

 https://www.youtube.com/watch?v=aqQ17mbz6K0 

 https://www.youtube.com/watch?v=c3BQ1hQKorw 

 https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg   - jídlo – počit. a nepočit. 

 https://www.youtube.com/watch?v=rkoKjUayyS8 – food and drinks - vocabulary 

 https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4 – food, vocabulary 

 https://www.youtube.com/watch?v=SXzcE9oRGlc 

 

     

  

SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

Cvičení 2:  Cheese - U, orange - C, spaghetti - U, apple - C, information - U, tea - U, shoe - C, water - U,  

 ship - C, chocolate - U, toothpaste - U, magazine – C,  story – C, glass – C + U, hair - U, work - U, 

 shoe – C, skirt - C,  salt - U, table - C. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aqQ17mbz6K0
https://www.youtube.com/watch?v=c3BQ1hQKorw
https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg
https://www.youtube.com/watch?v=rkoKjUayyS8
https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4
https://www.youtube.com/watch?v=SXzcE9oRGlc


Učebnice: 45/6a:        

                

 

45/6b: Carl has a sandwich. He usually has beef or chicken in it. He has an apple with that. He drinks 

 lemonade. 

 Sally has a salad. She has tomatoes and lettuce in it. She usually has an egg or cheese with that. She 

 drinks tea. 

 Hiro has rice. He has fish or chicken with rice. He normally has vegetables with it. He drinks orange 

 juice. 

Pracovní sešit: 

34/2: 2 sandwiches 3 tomato 4 tea 5 salad  6 fruit  7 apples  8 bananas 

 9 oranges 10 lemonade 11 fish  12 chips 13 chicken 14 vegetables  15 cola 

Cvičení 5: minulý čas 

 1 I am at home. I was….., I wasn´t……. Were you at home? Where were you? / Who was at home? 

 2 He burn his hand. He burnt……, He didn´t burn……. Did he burn his hand? What did he burn?/ 

    Who burnt his hand? 

 3 You have got a pet. You had a … You didn´t have a …… Did you have a… What did you have? / 

    Who had a pet? 

 4 I know it very well. I knew it…. I didn´t know it…… Did you know it….? How did you know it? 

 5 We buy a new car. We bought……    We didn´t buy…..   Did you buy…….?   What did you buy? 

    Who bought a new car? 

  6 They can play football well.     They could play….. They couldn´t play….. Could they play….? How  

     could they play f….? / Who could play football well? 
 CCa 


