
Plán domácí výuky od 23. 3. do 27. 3. 2020 - Anglický jazyk VIII. A 

 

1. Procvičovat si slovní zásobu 4a, b. 

2. Procvičovat si tvary nepravidelných sloves. 

3. Do sešitu English si opsat nebo nalepit následující zápis:  

VERBS = SLOVESA 

1. Slovesa, po kterých následuje sloveso s –ing: 

imagine – představit si, finish - skončit, don’t mind - nevadit, enjoy – těšit se z, užívat si 

I finished drawing my picture a minute ago. 

 

2. Slovesa, po kterých následuje sloveso v infinitivu: 

want - chtít, promise - slíbit, agree - souhlasit, decide – rozhodnout se, refuse - odmítnout, 

forget - zapomenout, offer - nabídnout, need – potřebovat, would like – chtěl/a bych, 

rád/a bych 

We need to buy a new car. 

 

3. Slovesa, po kterých následuje sloveso s –ing nebo sloveso v infinitivu: 

like – mít rád, líbit se, hate - nesnášet, prefer – dávat přednost, start - začít, try - zkusit, 

love - milovat 

My dad started to learn French.   nebo    My dad started learning French.  

 

4. Slovesa, po kterých následuje sloveso s – ing nebo sloveso v infinitivu (změna významu!): 

Stop – zastavit, přestat, remember – vzpomenout si, zapamatovat si 

I stopped to have a cup of coffee on the way home. =Zastavil jsem se cestou domů na kávu. 

Zastavil jsem, abych si dal po cestě domů kávu. 

X 

I stopped eating junk food. =Přestal jsem jíst nezdravé jídlo.  

I remember being in hospital when I was a little girl. =vzpomínka do minulosti – Vzpomínám 

si, jak jsem jako malá byla v nemocnici.  

X 



I remembered to send her an e-mail. =nezapomněla jsem na to a teprve to udělám. 

Vzpomněla jsem si, že jí mám poslat mail.  

 

4. Na webových stránkách  https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najít 

Project 4 a v lekci 3 v části Grammar udělat: Exercise 1: Relative pronouns a Exercise 2: Relative 

clauses. Dále v lekci 4 udělat v části Vocabulary: Exercise 2: Medieval knights. 

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní mail – fojtikova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku.  

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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