
Anglický jazyk 

VII. AB 

Plán domácí výuky od 20.4.-24.4.2020 

- nejprve opět řešení cvičení z minulého plánu, zkontroluj si: 
pracovní sešit str. 38/1: 
2 b) 3 e) 4 d) 5 a) 

- PS 38/2: 1 banks and offices 2 government buildings  3 flats and offices  4 
houses and stations  5 shops, theatres, restaurants, hotels 

- PS 39/3:  
2 f 5 t 8f 
3f 6f 9t 
4f 7t 10f  

- Jak se vám podařilo zvládnout pexeso s nepravidelnými slovesy? Doufám, 
že vám to šlo dobře a že jste většinu sloves už znali. 

- Dáme si malé opakování. Do sešitu 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. 

 
- učebnice str. 48/1  The tailor of Swaffham – reading a) What can you see  
- in the pictures? Try to describe the pictures. (Zkus si popsat obrázky.) 
- poslechni si si na následující stránce, cvičení b): 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=global&selLanguage=en 

- text si určitě alespoň dvakrát přečti nahlas, pokud si nebudeš jistý/á 
s výslovností, přehraj si znovu 

- cvičení b):obrázky a-f seřaď tak, jak jdou podle poslechu za sebou, napiš 
si do sešitu 



- učebnice str. 49/2- odpověz na otázky – do sešitu- příště napíši opět 
řešení 

- ještě se doučujte slovíčka L4 – C,D 
 
Doufám, že se vám všem daří dobře. Stále se mi ještě někteří neozvali. 
Opět  ty z vás, kteří se mi neozvali prosím, aby mi jen velmi stručně 
napsali, že práci plní.  
Pokud byste se potřebovali na něco zeptat, určitě napište na: 
simperska@9zszlin.cz 
 
Mějte se pěkně. 
Mgr. Hana Šimperská 
 


