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ODEVZDAT do 3.4. 

Zdravím všechny své žáky. ☺ 

Ač se to bude zdát divné, už se mi po vás stýská. Doufám, že jste všichni zdrávi a že 

zodpovědně pracujete na zadaných úkolech. Je potřeba, abyste si práci rozvrhli a věnovali 

se jí dostatečný čas každý den, přece jenom nemáte prázdniny pro zábavu, ale jen výuku na 

dálku. Někteří máte problém úkoly stihnout (asi užíváte víc zábavy), ale bylo by potřeba 

zapracovat a poslat je aspoň do neděle, i když se zpožděním. Většinu z vás ale musím 

pochválit za kvalitní práci.☺ 

Na maily, které jste uvedli, budu postupně rozesílat opravené úkoly, musíte být trpěliví, 

zabere to i mně dost času. Omlouvám se, ale opravdu nestíhám reagovat na každé přijaté 

úkoly. Jen bych měla prosbu. U některých málo z vás byl problém s doručením mailu, 

který možná pramení z nedostatečné kapacity schránky – prosím proto, pokud vám PC 

nabídne, jestli chcete obrázky zmenšit, napište, že ANO, vejde se toho pak víc a mělo by to 

být ok.   

Pokud už píšete nějaký úkol na PC, neposílejte ho jako fotku, ale přiložte jako soubor ve 

wordu (doc. nebo nějaký podobný dokument). Ulehčí to práci. 

Pozor změna: některá cvičení máš poslat ke kontrole, některá si napiš, ale barevně si je 

opravíš sám podle řešení na webu za týden – vždy bude označeno. Materiály, které si 

opravuješ sám, uschovávej, předložíš je ke kontrole po návratu do školy. 

 

zopakovat slovní zásobu L2/ C !! 

uč. str. 23/ 2 opsat do sešitu tabulku a doplnit v ní podle textu some a any  - poslat 

----------- 

zápis do sešitu – stačí nalepit: 

SOME/ ANY 

- používá se ve smyslu nějaký, některý nebo žádný 

- spojení s podstatnými jmény v množném čísle nebo s počitatelnými podstatnými 

jmény 

SOME  



= nějaký, některý – používáme v kladných větách  - př. I have got some books. Mám nějaké 

knihy 

!!!Výjimka !!!  some -  můžeme použít i ve zdvořilých otázkách, kdy čekáme kladnou 

odpověď – např. nabízíme někomu pohoštění – př.: Would you like some milk? Dáte si 

trochu mléka? 

ANY  

- používá se v záporných větách – př. I don´t see any cars. Nevidím žádná auta. 

- používá se také v otázkách – př. Have you got any brothers? Máš nějaké bratry? 

------------------- 

uč. str. 23/2 c) stačí napsat číslo věty a some nebo any – př. 8) some       pošli 

Doplň do cvičení some nebo any (můžeš opsat nebo pracovat přímo do tohoto textu)– pošli 

1. Have you got _______________apples? 

2. I buy_____________bread every day. 

3. He doesn´t like _____________old films. 

4. I haven´t got _______________homework. 

5. They _____________food. 

6. There are _____________banks in the town. 

7. Do you know _______________famous people? 

8. Would you like ______________tea? 

 

Přelož následující věty – neposílej, ulož si a řešení sám zkontroluješ za týden na webu 

1. Máte nějaké domácí mazlíčky? 

2. Potřebuji nějaké nové propisky. 

3. On nemá rád žádné ovoce. 

4. Vidím nějaká auta, ale nevidím žádná kola. (!!can see, can´t see) 

5. Dáš si (chtěl bys) nějaký pomerančový džus?  (!! nabídka) 

6. Hraje ona nějaké sporty? 

 



PS str. 20/1 some, any – doplň a pošli 

uč. str. 28/1 stačí psát číslo věty a some, any – pošli 

--------------------------------- 

zápis do sešitu- stačí nalepit 

THIS (tento), THAT(tamten), THESE (tihle), THOSE(tamti) 

- řídíme se vzdáleností 

- this a that jsou pro jednotné číslo 

- these a those jsou pro množné číslo 

- pro označení věcí a lidí blízko nás:THIS, THESE 

př. This pen is Peter´s. These are my brothers. 

- pro označení věcí dál od nás: THAT, THOSE (ukazujeme do dálky) 

That is his dog. Those boys are from Australia. 

------------------------ 

uč. str. 23/4 this, that, these, those – napiš spojení – pošli 

PS str. 20/2 – doplň this = tento (blízko), that = tamten( dál) , these = tito (blízko), those = 

tamti (dál) - pošli 

 


