
Anglický jazyk 

VII. AB 

Plán domácí výuky od 27.4.-30.4.2020 

- nejdříve opět kontrola úkolů z minulého týdne, opravte si pečlivě: 
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 traffic lights, then 
go along that road till you come to a roundabout.  
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 
roundabout and over a bridge. 
 

- učebnice, str. 49/1 b): 1D  2C  3E  4A  5F  6B 
- učebnice, str. 49/2: 

1 five, 2 to find treasure, 3 four days   4 Nothing happened and nobody 
spoke to him.   5 Two boys stole it.  6 He didn´t believe in dreams and he 
thought the tailor was silly.  7 He dreams he found treasure under an oak 
tree in Swaffham. 8 It was under the tree in the tailor´s garden. 
 

- do sešitu si napište nebo vytiskněte tento zápis, pokračuje i na další 
stránce, i s příkladovými větami: 
 
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. (kladná věta) 
 
Somebody works in the garden. – Někdo pracuje na zahradě (works – 3. osoba j. č., 
kladná věta) 
 
Is there anybody in the garden? – Je někdo v zahradě? (otázka) 
 
Everybody is here. – Všichni jsou tady. (V AJ 3. osoba jednotného čísla.) 
 
There isn’t anybody in the garden. – V zahradě nikdo není. (záporná věta) 
 
There is nobody in the garden. - V zahradě nikdo není. (kladné sloveso) 
 
 

- učebnice, str. 49/3 b) – doplň věty slovy z tabulky(ze zápisu) 
 

- učebnice, str.49/4 – Jimmy a Martha se baví o svých snech. Poslouchejte. 
Spojte jména s obrázky. Poslechni si na odkazu níže: 
 Page 49, Exercise 6a)and 6b (nesouhlasí s číslem cvičení v naší učebnici) 
 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=global&selLanguage=en 

 
- pracovní sešit, str. 39/ 4 – doplň text slovy z rámečku 

 
- slovíčka z lekce 4 stále opakujte a procvičujte 

 
- řešení všech cvičení opět v příštím plánu 

 

Užívejte si krásné jarní dny a mějte se pěkně. Potřebujete-li, určitě napište. 
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