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STÁLE SE MI NĚKTEŘÍ NEOZVALI, ANI NEPOSLALI PRÁCI!!! 
 

 

Během tohoto týdne mi opět prosím napiš, jak práci zvládáš. Stačí třeba jen „Zvládám 

v pohodě.“ nebo „Mám problém s …“.  

 

Pokud máš možnost, kopie vytiskni. Pokud ne, piš do sešitu.  

SB = učebnice, WB = pracovní sešit 

 

– zkontroluj si řešení z minulého týdne –WB 38/1-3; 39/4, 6, 7; 40/1, 2 a kopie – viz níže 

– SB 49/3c – poslouchej a piš otázky; pusť si Page 49, Exercise 3c na 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=global&selLanguage=en 

– SB 49/3d – zkontroluj si podle poslechu; pusť si Page 49, Exercise 3d na 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=global&selLanguage=en 

– podívej se znovu na Broňovo video https://www.youtube.com/watch?v=aqQ17mbz6K0 

– SB 49/4a – přiřaď slova k obrázkům – piš do sešitu – např. 7m 

– SB 49/4c – napiš, co je na obrázcích ve cv. 4a  

– př. 3 balíčky brambůrků – three packets of crisps 

– zeptej se někoho na následující otázky (můžeš i česky) a odpovědi si napiš do sešitu – 

naskenuj nebo vyfoť je a pošli mi to na e-mail belaskova@9zszlin.cz  

1. How many packets of crisps do you eat each month? 

2. How much milk do you drink a week? 

3. How much coffee do you drink a day?  

4. How many bars of chocolate do you eat a month? 

5. How much water do you drink a day? 

6. How many loaves of bread do you buy a week? 

– SB 50/1a – George dělá jablečný drobenkový koláč; podívej se na obrázky a dej je do 

správného pořadí – piš do sešitu 



– SB 50/1b – přečti si a poslechni recept; očísluj obrázky ve správném pořadí; pusť si   

Page 50, Exercise 1b na 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=global&selLanguage=en 

– SB 50/2a – podívej se na obrázky; co George dělá na každém obrázku?  

– piš věty do sešitu 

– pro popis obrázku používáme přítomný čas průběhový,  

   tzn. am/is/are + sloveso s koncovkou – ing 

– SB 50/2b – najdi věci na obrázcích – piš do sešitu 

– DOBROVOLNÉ – můžeš si koláč upéct ;-) 

– zápis do sešitu – Articles – viz níže 

– SB 51/3b – přepiš text a doplň do něho a, some nebo the 

– vyplň test ze slovíček 4AB, pokud jsi ještě nevyplnil – najdeš ho na 

https://forms.gle/dD6vLtqzNowcqJbd6 – NEBUDE známkovaný – chci vědět, jak na 

tom jsi se slovíčky, a je to zpětná vazba i pro Tebe, jak se Ti daří slovíčka učit J 

– uč se slovíčka 4CD + culture + your project – ústně i písemně 

(pro pomoc s výslovností použij online slovník – stačí kliknout na reproduktor a uslyšíš 

správnou výslovnost https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky/?sqId=&thru=&aq= ) 

– opakuj si a procvičuj na webu 

https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=global&selLanguage=en 

– DOBROVOLNÉ - můžeš si přečíst a třeba i poslechnout z časopisu 

 http://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-april-2020/ 

 

 

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady nebo něco nebude jasné, kontaktuj mě na mailu 

belaskova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku. Ráda Ti pomohu. J 

 

Mgr. Lenka Bělašková 

 

 

 

 

 

 



Řešení 

Kopie 

 
 

 
 

 

 

 



WB 38/1-3 

 

 
 

WB 39/4 

 
 

WB 39/6, 7 

 
 

WB 40/1, 2 

 
 

 

 



Zápis 

ARTICLES 

(ČLENY) 
 

indefinite articles (neurčité členy) 

– použijeme, pokud o něčem mluvíme poprvé 

– a + počitatelné podstatné jméno začínající na souhlásku 

an + počitatelné podstatné jméno začínající na samohlásku 

some + nepočitatelné podstatné jméno 

 

definite article (určitý člen) 

– použijeme, pokud jsme o dané věci mluvili již dříve a je proto jasné, kterou věc 

myslíme 

– the + jakékoli podstatné jméno 

 

e.g. You need a saucepan and some water. Put the water in the saucepan. 

 (Potřebuješ hrnec a vodu. Dej vodu do hrnce.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


