
Anglický jazyk 

IX. AB 

Plán domácí výuky od 20.4.-24.4.2020 

- nejprve si zkontrolujeme řešení úkolů z minulého plánu: 
- učebnice, str. 50/2 – the stage – jeviště, the curtain – opona, a bullet- 

kulka, the cast – obsazení, the gun – zbraň, the audience – publikum 
- učebnice, str. 50/3- 1. The director, Martin Lock 2. John Russell 3. Fiona 

May 4. The director, Martin Lock  5. Fiona May 6. John Russell (and) 
Ursula Twain 7. The stage manager 8. John Russel 9. The director, Martin 
Lock 

- učebnice, str. 50/4 – 1 of  2 at  3 in  4 at  5 on;on  6 to 7 in;with 8 on  9  in  
10 in 

- učebnice, str. 50/5a)  
Fiona May, Ursula Twain and Martin Lock all had a motive for killing 
John Russell. Fiona was jealous because John Russell was talking to 
Ursula Twain. She threatened(vyhrožovat) to kill him before the murder. 
Ursula Twain had been in prison for robbery and John Russell was 
blackmailing(vydírat) her to keep her secret. Martin Lock didn´t like John 
Russell. He used to be an actor, but John had got a big part in a film that 
he wanted to be in. 

- cvičení b) – Who was the murderer? The murderer was Ursula Twain. 

 

- učebnice, str. 54/1 – napíšete otázky do sešitu, pak si zkontrolujete, 
poslech si najdete na stránkách níže: Page 54, Exercise 1b) 
 
https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=global&selLanguage=en 
 

- učebnice, str. 54/3a) – poslechni si vyber, co lidé dělají, cvičení b) – 
poslechni si znovu a doplň tabulku, do sešitu – Page 54, Exercise 3a) 

- na stránkách (níže) si projdi Grammar a Everyday English – hned si 
můžeš i zkontrolovat 
 
https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/?cc=global&selLanguage=en 



- v pracovním sešitě si z CD, které máte v pracovním sešitě, poslechněte 
cvičení 5a) na straně 43, doplňte otázky, pak spojte odpovědi ze cvičení 
b) s otázkami ze cvičení a) 
Řešení opět v příštím plánu. 
 

- měli byste mít naučená slovíčka z celé L 4 – doučte se 
 
 
Doufám, že se vám všem daří dobře.  Mějte se fajn a kdybyste 
potřebovali, určitě napište. Ráda vám poradím. 
 
Mgr. Hana Šimperská 
simperska@9zszlin.cz 


