
Anglický jazyk 

VII.AB 

Plán domácí výuky od 23.3.-27.3.2020 

- dokončit cvičení v pracovním sešitě str. 34/2,3 
- následující zápis přepiš pěkně do sešitu, vnímej, co píšeš: 

„THE“  WITH PLACE NAMES 

1. Nepoužíváme člen the: 

 Názvy států – Italy !!!   the Czech Republic, the UK, the USA   !!! 

 Názvy světadílů - Europe  

 Názvy měst - London, Prague 

 Názvy ulic, tříd, náměstí a parků - on Churchill road, in Oxford Street, Trafalgar Square, Hyde 
Park !!!   the High Street   !!! 

 Většina názvů mostů - Tower Bridge !!!   the Golden Gate Bridge, the Severn Bridge !!!  

 Přivlastňovací pád v názvu - Nelson’s Column, at Durrant’s Hotel  

 Místní jméno / jméno osoby - Victoria Station, Edinburgh Castle, London ZOO, Cambridge 
University, Westminster Abbey 

2. Používáme člen THE: 

 Názvy řek, moří, oceánů a kanálů – the (River) Thames, the Mediterranean (Sea), the 
Atlantic (Ocean), the Suez Canal 

 Názvy divadel, kin, hotelů, muzeí, restaurací – The National Theatre, the Odeon (cinema), 
the Hilton (hotel), the Science Museum, the Star of India (restaurant)  

 Názvy s předložkou  of  – the Tower of London 

 Názvy v množném čísle (země, ostrovy, pohoří) - the Netherlands, the Canary Islands, the 
Alps 

     

- učebnice str.45/5 – do sešitu – napiš člen the, kde je to nutné 
- prac.sešit: str.35/4 – doplň člen “the“, kde je to nutné, kde nemá být the, 

udělej pomlčku 
- prac. sešit: str. 35/5 – doplň vhodnou předložku  

 

 



Procvičování navíc: 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs 

Na těchto stránkách najdeš procvičování , klikneš si na učebnici Project 3, je graficky 
trochu jiná, ale obsah učiva je téměř stejný, vybereš si lekci a co chceš procvičit – 
např. gramatiku, slovní zásobu.  Pokud budeš mít volnou chvíli, určitě si cvičení projdi, 
klidně i od první lekce…, opakování je matka moudrosti☺!!! 
 

Mějte se krásně a buďte zdraví!☺ 

 

Mgr. Hana Šimperská 

Případné dotazy: simperska@9zszlin.cz 


