
Plán domácí výuky od 6. 4. do 10. 4. 2020 - Anglický jazyk VIII. A 

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

Učebnice str. 44, cv. 1a 

1. a sword  2. a king  3. a crown  4. a helmet 

5. a knight  6. armour  7. a shield  8. a flag 

 

Učebnice str. 44, cv. 3 

1. Mordred was dead and the king Arthur was badly wounded. 

2. He got it from the Lady of the Lake. 

3. He took the sword to the lake to return it. 

4. He didn´t throuw it into the lake because the sword was so beautiful and Sir Bedivere liked it. 

5. He hid it in the bushes. 

6. The king was angry because he didn´t believe that Sir Bedivere threw the sword into the lake.  

 

Učebnice str. 45, cv. 5 

1. to keep    6. to look 

2. lying     7. to throw 

3. to stand up / standing  8. fighting 

4. to return    9. living 

5. seeing    10. to return 

 

2.  V pracovním sešitě udělat tako cvičení: 

 - str. 34, cv. 3 – dokončit věty vlastním názorem 

 - str. 35, cv. 6 – zakroužkovat buď to nebo –ing tvar 

 

3. Do sešitu English si opsat nebo vytisknout a nalepit tento zápis: 

 



THERE’S SOMEONE / SOMETHING + ING 

Tato vazba popisuje, že někde něco je, existuje a co právě někdo dělá.  

There’s a boy cycling.  Je tam kluk, který jede na kole.  

There are some people having dinner. Jsou tam lidé, kteří večeří. 

 

SEE / HEAR SOMEONE + ING 

Tvar zakončený na –ing používáme po slovesech see (vidět), hear (slyšet), feel (cítit-

dotykem), smell (cítit – čichem) tímto způsobem: 

I heard the phone ringing.  Slyšel jsem, že zvojí telefon.    

I can smell the meal cooking.  Cítím, jak se vaří jídlo.     

I saw the man running.  Viděl jsem muže, jak běží.  

 

 

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

elektronickou žákovskou knížku. Na mailu nebo přes EŽK také očekávám vypracované úkoly a klidně i 

zprávu, jak se vám vede. 

Ať se vám samostudium daří. 

Happy easter. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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