
Anglický jazyk 

VIII. B 

Plán domácí výuky od 20.4.-24.4.2020 

- nejprve opět kontrola úkolů z minulého plánu: 
- učebnice, str.47/2 

1. He´s seen some people photographing his house and taking notes and 
he thinks they could be burglars. 

2. At night. 
3. No, the woman stands by the car. 
4. Through the window near the front door. 
5. He hears someone coming. 
6. They handcuff him. 
7. Sue sees the real burglar climbing out of the window, so they check 

and see they´ve caught Lord Riley. 
8. To offer Sue and Alec a cup of coffee. 

- Pracovní sešit str.36/1 
3 There are, crossing the street 
4 There´s, talking on a mobile phone 
5 There are, sitting on a wall 
6 There are, roller-blading 
7 There´s, lying on the grass 
8 There are, waiting at the traffic lights 
9 There are, digging a hole in a road 
10 There´s,  reading  a magazine 
 
 

- pracovní sešit, str. 36/2 – Tina je na pláži, napiš, co říká. Použij slovesa 
z rámečku. 

- učebnice, str. 47/3 – pomocí textu na str.46 se pokus následující věty 
spojit v jednu: stačí, když je vyhledáš v textu 

- učebnice str. 47/4 – Sweet Sue sedí u okna, popisuje, co vidí. Spoj tyto 
věty. Napiš si do školního sešitu, nemusíš vypisovat všechny, stačí prvních 
pět vět. 

- učebnice, str.47/5a) – podívej se na obrázek po dobu jedné minuty 



- cvičení 5 b) – zavři si knihu. Poslouchej. Jsou tvrzení(věty), které uslyšíš 
pravdivá(é)? Své odpovědi si po poslechu každé věty poznač do sešitu. 
Page 47, Exercise 5b) 

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

- cvičení c) – napiš deset vět o obrázku – do sešitu. Použij vazbu There 
is/are. 

- doučíme se slovíčka L4 – C,D 

Doufám, že vám všem daří dobře. Stále platí, pokud byste se na něco 
potřebovali zeptat, napište. 

Zatím se mějte fajn. 
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