
Plán domácí výuky od 20. 4. do 24. 4. 2020 - Anglický jazyk VIII. A 

 

1. Zkontrolujte si práci z minulého týdne: 

Pracovní sešit str. 34, cv. 2 

2. like sending …. 

3. likes to watch …. but he prefers to play it 

4. started fading … 

5. hate driving  

6. loves to chase  

 

Pracovní sešit str. 35, cv. 5 

2. Babs agreed to get out of the pool. 

3. The dogs needed to go for a walk. 

4. Fred loves skiing. 

5. Dan doesn´t mind washing up. 

6. Brigitte decided to wear this dress. 

7. Lucy doesn´t enjoy playing computer games. 

8. Paul offered to kill these insects. 

 

Pracovní sešit str. 35, cv. 7 

2. going to London. 

3. eating chocolate. 

4. to help me with my homework. 

5. to be home by 5:30. 

6. phoning Mike about the tickets. 

7. looking after my dog. 



8. to do some shopping. 

 

2. Vyluštěte křížovku. Bez pomoci slovníku, sešitu, učebnice. Jenom hlava!!! 

Slovesa 

 

 

Across 

3. vzpomenout si 

6. představit si 

7. dávat přednost 

8. souhlasit 

 

Down 

1. nabídnout 

2. rozhodnout se 

3. odmítnout 

4. chtít 

5. nesnášet 

7. slíbit 

 

 



3. Učte se slovíčka 4c, 4d – ústně i písemně 

 

4. Procvičte si vazbu: There is someone / something + - ing a vazbu I can see / hear … someone + ing 

Udělejte cvičení v pracovním sešitě:  

str. 36, cv. 1 – popište obrázek. Použijte slovíčka z rámečku a mrkněte na vzor v 1. a 2.  

str. 36, cv. 2 – Tina je na pláži. Co říká? Použijte slovesa a popište obrázek. Viz. vzor 1. 

 

5. V učebnici na str. 46 si přečtěte a ústně přeložte text: The burglar. Písemně do sešitu English 

odpovězte na otázky ve cvičení 2 na straně 47.   

 

6. Pokud máte možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najděte Project 4 a zopakujte si celou 

3. lekci –Unit 3 – Grammar, Vocabulary, Everyday English a také Test. Pošlete mi pak na mail nebo 

EŽK váš výsledek z testu. Budu se těšit na samé 90 – 100 %.  

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 

(naskenované nebo přepsané ve Wordu) a klidně i zprávu, jak se vám vede. 

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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