
Anglický jazyk 

VII. AB 

Plán domácí výuky od 14.4. – 17.4. 2020 

-  nejdříve si zkontroluj z minulého plánu: učebnice: str.47/4: 1. an; 2. The; 3. -; 
4. the; 5. -; 6. the; 7. the; 8. a; 9. the; 10. a; 11. the; 12. the; 13. –; 14. The ; 15. 
the 

- PS str.37/3 1. Thank you, 2. Excuse..;…do I get to the library…; Thank you 
3. ..along here…; the first turning on the left; ….you come to the traffic 
lights…; right;…sports shop is on the left. 
 

- níže najdete řešení k písničče 

- nechávám stále ještě na doučení ta samá slovíčka z minulého plánu, tzn.: 
L4 –  C, D 

 

V tomto týdnu budete pracovat  s textem v pracovním sešitu: 

-  pracovní sešit str.38, cvičení 1:  Přečti si text, spoj názvy v rámečcích 
s písmeny v mapě. (Nemusíš rozumět každému slovu a i tak doplníš úkol. Ale 
určitě je dobré si stále slovní zásobu rozvíjet, proto doporučuji pracovat 
např.s překladačem na Googlu nebo slovníkem na Seznamu. Doporučuji si hned 
pustit, je-li možné, i výslovnost slovíčka, které hledáš.) 

-  PS 38/2 – napiš tyto věci do rámečků 1-5 ve cvičení 1 

-  PS 39/3 – přečti si text ve cvičení 1 znovu. Jsou věty pravdivé  nebo 
nepravdivé? 

- řešení opět najdete v příštím plánu + kdyby někdo opravdu něčemu 
nerozuměl – určitě se ozvěte. 

- pro zábavné opakování nepravidelných sloves, která nesmíme zapomenout, si 
najděte tuto stránku a zopakujte  si nepravidelná slovesa☺  

http://www.pexeso.net/nepravidelna-anglicka-slovesa/06478 



- najeď si až dolů pod nachystané pexeso, klikni na „Hrát pexeso“, pak na 
šipku vpravo.  
 

- zopakuj si použití členů v krátkých cvičeních na této stránce, cvič. 1,2,3, 
hned si cvičení i zkontroluj 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/?cc=global
&selLanguage=en 

 

Dance Monkey - řešení 
Tones And I 
 
1 say 2 hand 3 stopped 4- 5- 6 every 7 you 8- 9 dance 10 Dance, dance, 
dance 11- 12 Move, move, move 13 -14 -15 hands, eyes 16- 17 time 18- 
19 every 20 you 21- 22 dance 23 Dance, dance, dance 24- 25Move, move, 
move 26- 27Dance, dance, dance 28- 29Move, move, move 30- 31- 32- 
33- 34- 35dance, dance, dance 36- 37Move, move, move 38- 39Dance, 
dance, dance 40- 41Move, move, move 42- 43All  again 
 
 
Mějte se pěkně, opět platí, pište případné dotazy.  Spousta z vás se mi už 
ozvala buď na e-mail nebo do elektron. ŽK, děkuji. Kdo se ještě vůbec 
neozval, učiňte tak, prosím. I když je vše v pořádku a práci zvládáte, ale ať 
o vás vím. Stačí krátké: „Vše ok.“ 
 
Mgr. Hana Šimperská 
simperska@9zszlin.cz 


