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Stále se mi někteří neozvali!!! Během tohoto týdne mi prosím napiš, jak práci zvládáš. 

Stačí třeba jen „Zvládám v pohodě.“ nebo „Mám problém s …“.  

 

Pokud máš možnost, kopie vytiskni. Pokud ne, piš do sešitu.  

SB = učebnice, WB = pracovní sešit 

 

- zkontroluj si řešení z minulého týdne  

– WB 36/1, cvičení na slovesa a Velikonoce – viz níže 

- napiš alespoň 6 vět, co jsi dělal(a) o Velikonocích – naskenuj nebo nafoť to a pošli 

na mail belaskova@9zszlin.cz  

- přečti si zápis ze sešitu - Someone / something + -ing 

- SB 47/4 – Sweet Sue sedí u okna; popisuje okolí; spoj dvě věty do jedné jako je to 

v příkladu 

- SB 47/5 – podívej se na obrázek; rozhodni podle poslechu, zda jsou věty pravdivé nebo 

nepravdivé; pusť si Page 47, Exercise 5b na 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=global&selLanguage=en 

- SB 47/5 – napiš 5 vět o obrázku pomocí There’s / There are + -ing – naskenuj nebo 

nafoť to a pošli na mail belaskova@9zszlin.cz  

- vyplň test na https://forms.gle/8773EfbUaw3u8wR68 – NEBUDE známkovaný - chci 

vědět, jak na tom jsi se slovíčky, a je to zpětná vazba i pro Tebe, jak se Ti daří slovíčka 

učit J 

- začni se učit slovíčka 4CD + Your project – ústně i písemně 

- opakuj si a procvičuj na webu 

https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=global&selLanguage=en 

 

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady nebo něco nebude jasné, kontaktuj mě na mailu 

belaskova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku. Ráda Ti pomohu. J 

 

Mgr. Lenka Bělašková 

 



Řešení 

WB 36/1 

 
 
 
 
Verb + -ing form or infinitive 
 
1 We offered   to pay   for them. 

2 Everyone enjoys   winning . 

3 Would you like   to have   lunch? 

4 I don´t mind   waiting . 

5 Why does Pat keep   asking   the same question? 

6 When did she learn   to swim  ? 

7 Stop   talking  ! 

8 He promised   to tidy   up. 

9 She´s decided   to buy   a car. 

10 I like   playing   tennis. 

 
 
 
 
Easter (Velikonoce) 

Obrázky 
1b, 2k, 3l, 4n, 5f, 6c, 7a, 8j, 9e, 10i, 11m, 12d, 13g, 14h 
Doplnění slov 
 2 Christian,3 church,4 lily, 5 candle, 6 crocuses,7 daffodils,8 birds, 9 Easter eggs,10 rabbits, 
11 dye, 12 paint, 13 Easter bunny, 14 hot cross. 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 


