
Plán domácí výuky od 20. 4. do 24. 4. 2020 - Anglický jazyk VII. B 

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

Překlad z učebnice str. 46 

a) Jak se dostaneme k nejbližší poště, prosím? – How do we get to the nearest post office, please? 

b) Je to na rohu vedle policejní stanice. – It´s on the corner next to the police station. 

c) Nemůžete to minout. – You can´t miss it.  

d) Projeďte kolem supermarketu a na první křižovatce zabočte vlevo. – Go past the supermarket 

and take the first turning on the left. 

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

objezdu. – Turn right at the tradic lights, then go along that road till you come to a roudabout.  

f) Je to na druhé straně kanálu. – It´s on the other side of the canal.  

g) Pošta je vlevo. – The post office is on the left.  

h) Na kruhovém objezdu jeďte rovně a přes most. – Go straight on at the roudnabout and over a 

bridge.  

 

Pracovní sešit str. 36, cv. 1 

1i 2e 3l 4b 5f 6a 7k 8d 9h 10g 11c 12j 

 

Pracovní sešit str. 36, cv. 2 

1) a roundabout, at the roundabout, the second turning, a sports shop, the Conner, the museum, on 

the left 

2) a café, the nearest, the bus station, a railway bridge, the café, the bridge, the newsagent´s 

 

2. Procvičujte slovíčka 4c, 4d – ústně i písemně. 

 

3. Procvičování popisu cesty v pracovním sešitě. 

str. 37, cv. 3 – prohlédněte si mapu a doplňte všechny tři rozhovory. V prvním chybí poděkování, ve 

druhém podle odpovědi musíte zjistit, kam chtěl ten člověk dojít, ve třetím musíte popsat cestu. 

str. 37, cv. 4 – popište cestu z vašeho domu do naší školy 

 

4. Do sešitu si opište nebo vytiskněte a nalepte tento zápis: 

 



INDEFINITE PRONOUNS = NEURČITÁ ZÁJMENA       
     

- body - thing 

Everybody – všichni, každý Everything - všechno 

Somebody – někdo (kladná věta) Something – něco (kladná věta) 

Anybody – nikdo (zápor), někdo (otázka) Anything – nic (zápor), něco (otázka) 

Nobody – nikdo Nothing - nic 

 

Neurčitá zájmena se považují za 3. osobu jednotného čísla. U sloves tedy používáme is nebo 
koncovku –s u významových sloves. 

 There is somebody in the garden. – Někdo je v zahradě. 

 Somebody works in the garden. – Někdo pracuje na zahradě (works – 3. osoba j. č.)   

Is there anybody in the garden? – Je někdo v zahradě? 

Everybody is here. – Všichni jsou tady.  (V AJ 3. osoba jednotného čísla.) 

There isn’t anybody in the garden. – V zahradě nikdo není. 

There is nobody in the garden.  - V zahradě nikdo není. (kladné sloveso) 

 

Procvičte si v učebnici na str. 49, ve cvičení 3b.  Zájmena napište do sešitu English. Zkuste si věty také 

přeložit. Tady je česká nápověda: 

1. něco, 2. někdo, 3. nic, 4. někdo, 5. nic, 6. nikdo, 7. všichni.  

 

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 Vocabulary udělejte Exercise 1: Places in a city/-body. Také si v lekci 3 – Unit 3 zopakujte 

slovíčka v části Vocabulary. Udělejte si obě dvě cvičení.  

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 

(naskenované nebo přepsané ve Wordu) 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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