
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA  

 

1.) SOME/ANY zopakování: 

SOME = kladná věta 

ANY = záporná věta a otázka 

Do školního sešitu si přepiš následující věty a doplň do vynechávky SOME nebo ANY. První větu uvádím 

jako příklad. 

1. We need __some__ bananas. 

2. You can't buy ______ posters in this shop. 

3. Are there _______ carrots in the fridge? 

4. Peter bought ______ new books in a bookshop. 

5. She always takes ______ sugar with her coffee. 

6. I saw _______ nice postcards in this souvenir shop. 

7. Have you got _______ brothers or sisters? 

8. I have ________ magazines for you. 

9. There are _______ apples on the table. 

10. Pam does not have _______ pencils on her desk. 

 

2.) Countable/uncountable nouns zopakování: 

Překresli si následující tabulku do školního sešitu. Slova z barevného boxu rozděl do správného sloupce 

v tabulce podle toho, jestli jsou počitatelná nebo nepočitatelná.  

 

COUNTABLE NOUNS UNCOUNTABLE NOUNS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

3.) Učebnice str. 48 + 49: 

cv. 1 – přečti si další epizodu o Millie, Mickeym a Mutovi s názvem Mut goes shopping. Do školního 

sešitu odpověz na tyto otázky: 

1. Where are Mickey and Millie going? 

2. What food do they buy? 

3. How many bananas do they need?  

4. What is Mut worried about? (=Čeho se Mut obává?) 

5. Where is the dog food? 

cv. 2 – příběh si přečti ještě jednou. Do školního sešitu spoj poloviny vět 1-10 s A-J. Např. 1=F.  

cheese    bananas      beef     eggs     tomatoes     orange juice      mushrooms      wine      potatoes 

grapes     milk     butter     carrots     sugar     lemons     sausages      jam      pasta     onions     water 

      



 

4.) Školní sešit – zápis: 

HOW MUCH / HOW MANY = KOLIK 
→ HOW MANY = použijeme, ptáme-li se na množství počitatelných podstatných jmen 

How many oranges have you got? (=pomeranče jsou počitatelné) 

How many eggs do we need? (=vajíčka jsou počitatelná) 

→ HOW MUCH = použijeme, ptáme-li se na množství nepočitatelných podstatných jmen 

How much cheese do you want? (=sýr je nepočitatelný, je to hmota) 

How much milk do we need?  (=mléko je nepočitatelné, je to tekutina) 

 

5.) Pracovní sešit str. 38: 

cv. 1 – rozděl slova z šedého boxu k frázím How much a How many. Hlídej si slova počitatelná a 

nepočitatelná.  

 


