
Plán domácí výuky od 14. 4. do 17. 4. 2020 - Anglický jazyk VII. B 

1. Zkontrolujte si a opravte si práci z minulého týdne: 

Učebnice str. 46 – text 

Poprvé chtěli pánové do nejbližší banky. Chtěli ji vyloupit. Nejeli tam, protože banka je vedle policejní 

stanice 

Potom chtělis poštu. Také tu chtěli vyloupit.Nejeli tam, protože pošta je naproti věznice. 

 

2. Začněte se učit nová slovíčka 4c, 4d. Pokud byste si nevěděli rady s výslovností, můžete použít 

například slovník na www.seznam.cz. Napíšete slovíčko, klepnete na reproduktor a uslyšíte správnou 

výslovnost. 

 

3.  V učebnici na str. 46 si znovu přečtěte text: It´s next to the police station. Také si ho můžete 

poslechnout na webových stránkách  https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs 

v Unit 4 – Audio – page 46/exercise 1. Liší se od textu v učebnici jenom nepatrně. 

Do sešitu English pak přeložte následující věty. Poradím, že všechny jsou v textu na str. 46. 

a) Jak se dostaneme k nejbližší poště, prosím? 

b) Je to na rohu vedle policejní stanice. 

c) Nemůžete to minout. 

d) Projeďte kolem supermarketu a na první křižovatce zabočte vlevo. 

e) Na semaforech zabočte vpravo, pak jeďte tou ulicí rovně, dokud nepřijedete ke kruhovému 

objezdu. 

f) Je to na druhé straně kanálu. 

g) Pošta je vlevo. 

h) Na kruhovém objezdu jeďte rovně a přes most. 

 

4. Směry a popis cesty také cvičte v pracovním sešitě: 

Str. 36, cv. 1 – spojte popis cesty 1-12 se správným obrázkem A-L 

Str. 36, cv. 2 – prohlédněte si mapu ve cvičení 3 a doplňte do rozhovorů členy a/an nebo the 

(Mrkněte na zápis z minulého týdne.) 

 

5. Pokud máte možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najděte Project 3  a v lekci 4 –Unit 4 

v části Grammar udělejte: Exercise 1-definite and indefinite articles (určité a neurčité členy) a 

Exercise 2-the definite article the with place names (určitý člen the s místními názvy). 

http://www.seznam.cz/
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs


Také hrajte hry v části Games. 

 

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 učení vede a jak se máte.  

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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