
Plán domácí výuky od 14. 4. do 17. 4. 2020 - Anglický jazyk VIII. A 

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

Pracovní sešit str. 34, cv. 3: možné dokončení 

1. I adore walking in the woods. 

2. I prefer reading to watching TV. 

3. I love talking / to talk to my friends. 

4. I always refuse to tell lies. 

5. I never forot to say hello. 

6. I don´t mind ironing. 

7. … I will stop using my phone so much. 

8. Sometimes I try playing /to play chess. 

9. I hate cooking /to look. 

10. I once promised to learn German. 

Pracovní sešit str. 35, cv. 6 

2. going    6. to tell 

3. to send   7. to speak 

4. waiting   8. to have 

5. living  

 

2.  Začněte se učit nová slovíčka 4c, 4d. Pokud byste měli problém s výslovností, zadejte slovíčko 

třeba do slovníku na www.seznam.cz . Klepněte na reproduktor a uslyšíte správnou výslovnost.  

 

3. Pořádně se naučte slovesa, která se vážou s to, s –ing nebo s to i –ing.  Procvičujte v pracovním 

sešitě: 

Str. 34, cv. 4 – přepište věty buď s –ing nebo s to 

Str. 35, cv. 5 – přečtěte si bubliny a s pomocí sloves v rámečku napište věty. Podívejte se na vzor v 1. 

Str. 35, cv. 7 – dokončete větu podle toho, co lidé říkají. 

 

4. Znova si přečtěte zápis: THERE’S SOMEONE / SOMETHING + ING a SEE / HEAR SOMEONE + 

ING. Dále v učebnici na str. 47 si prohlédněte obrázek ve cv. 5. Do sešitu English o obrázku 

napište alespoň 6 dalších vět.  

Tady jsou příklady:  There is a man reading a newspaper.  

I can see birds flying.  



5.  Pokud máte možnost, tak na webových stránkách  

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

v části Grammar udělejte: Exercise 2 a Exercise 3. 

Také můžete  hrát 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 očekávám vypracované úkoly a klidně i 

zprávu, jak se vám učení vede a jak se máte. 

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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