
Anglický jazyk 

VII. AB 

Plán domácí výuky od 30.3. – 3.4. 2020 

- zápis z minulé hodiny „The“ with place names – naučte se, v jakých 
případech „the“ používáme 

- do sešitu si připíšete další zápis týkající se použití členů: 

ČLEN NEURČITÝ A / AN 

Používáme ho: 

 Když o něčem mluvíme poprvé.  I watched a film last night. 

 Po vazbě There’s… / Is there…?      
  There is a book on the table. Is there a hotel near there? 

!!!   Když následující slovo začíná samohláskou, používáme an:   

Paris is an interesting city.  !!! 

 

ČLEN URČITÝ THE 

Používáme ho: 

 Když o něčem mluvíme opakovaně. I bought a new T-shirt last week. 
The T-shirt is blue. 

 + 3.stupeň přídavných jmen, před řadovými číslovkami.   
    the longest river, on the third floor 

 Pokud je něco jedinečné. the Sun, the Moon, the Earth, the Prime 
Minister 

 Když mluvíme o něčem určitém.  Can I open the window?  (= myslím 
jedno určité okno) 

 

- opravuji zadání z minulé hodiny: učebnice str.45/5 – NE, asi jste 
všichni pochopili a dělali jste cvič. 6 – ANO 
 



- učebnice str.46 – přečíst: Comprehension : „ It´s next to the police 
station“ 
 

- https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs  - najdi 
si  3.díl učebnice Project, Unit 4, Audio -  cvičení 46, cvič. 1…text je 
mírně upraven…jedná se o 4. edici této učebnice, my pracujeme se 3. 
Poslechni si kvůli výslovnosti nových slovíček. 

- na otázky ze cvičení 1, str. 46  odpověz do sešitu 
 

 
- s pomocí slovní zásoby na str.77 v prac. sešitu– 4. Lekce, vypracuj na 

str. 36/cvičení 1 -  taktéž v pracov. sešitu 
- na závěr si ještě procvič použití členů  - prac. sešit str.36/2 
- začněte se učit slovíčka str. 77 L4 – C,D (bude zadáno na příští týden) 
- určitě mě kontaktujte přes školní e-mail, ráda zodpovím  vaše dotazy 

 

Mějte se pěkně. 

Mgr. Hana Šimperská 

simperska@9zszlin.cz 

 

Řešení vybraných (důležitějších) cvičení zadaných minulý týden: 

Učebnice: str.45/6 

1. -2. – 3. the 4. the 5. the 6. – 7. the 8. - 
 

PS 35/4 

2. the, 3. -, 4. the, , 5.- ,6. – 7. -, 8. the, 9.- ,10. –, 11. -, 12. the. 13. -, 14. the,  

15. -. 

PS 35/5 



2. in 3. at 4. to 5. in 6. on 7. in 8. to 9. in 10.at 11. in 12. to 13. in 14. to 15. at  
16. in 17. in 18. on 19. on  

 

 


