
Plán domácí výuky od 6. 4. do 10. 4. 2020 - Anglický jazyk VII. B 

1. Zkontrolujte si a opravte si práci z předešlých týdnů: 

Učebnice str. 45, cv. 2 

1. the House sof Parliament   6. Buckingham Palace 

2. Trafalgar Square    7. the Natural History Museum 

3. Hyde Park     8. the Victoria Palace Theatre 

4. the London Eye    9. Oxford Street 

5. Madame Tussauds 

Pracovní sešit str. 34/ cv. 1 

1. Hide Park    2. Buckingham Palace 

3. the Houses of Parliament  4. the London Eye 

5. Trafalgar Square   6. the Natural History Museum 

Pracovní sešit str. 34/ cv. 2 

a4 b6 c1 d3 e2 f5 

Pracovní sešit str. 34/ cv. 3 

Měli jste najít tato slovíčka: column, fountain, square, clock, statue, bridge, castle, tower 

Učebnice str. 45, cv. 6 

1. žádný člen   5. the 

2. žádný člen   6. žádný člen 

3. the    7. the 

3. the    8. žádný člen 

Pracovní sešit str. 35, cv. 4 

1. žádný člen  2. the   3. žádný člen 

4. the   5. žádný člen  6. žádný člen 

7. žádný člen  8. the   9. žádný člen 

10. žádný člen  11. žádný člen  12. the 

13. žádný člen  14. the   15. žádný člen 



K překladu: Měli byste ho zvládnout. Je to mail o výletu do Londýna. Tady je trochu nápověda: I got 

changed – převlekla jsme se, on the other side – na druhé straně, later – později, we got the train 

back – jeli jsme vlaken zpátky 

 

2.  V učebnici na str. 46 si přečtěte text: In´s next to the police station. Tento text si také přeložte – 

stačí ústně. Jedná se o popis směrů. Sweet Sue radí dvěma pánům, jak se dostanou na požadovaná 

místa.  

Vašim úkolem je do sešitu English sepsat odpovědi na tyto otázky: Kam ti muži chtějí jet? Proč? a 

Proč tam nejedou? Poradím vám, že chtějí na dvě různá místa.   

 

3. Do sešitu English si opiš nebo vytiskni a nalep tento zápis:  

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) 

 

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

elektronickou žákovskou knížku.  Na mailu nebo přes EŽK také čekám na vypracované úkoly a také 

třeba na zprávu, jak se vám vede.  

Ať se vám samostudium daří. 

Happy Easter. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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