
Plán domácí výuky od 27. 4. do 30. 4. 2020 - Anglický jazyk VII. B 

1. Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Pracovní sešit str. 37, cv. 3 

1. rozhovor:  Thank you. 

2. rozhovor:  Excuse me. How do I get to the library, please? 

  Thank you. 

3. rozhovor:  Go along this street and take the first turning on your left.  Then go along there till 

you come to the traffic lights. At the traffic lights turn right. The sports shop is behind the music shop 

on your left. It´s opposite the museum.  

 

Učebnice str. 49, cv. 3b 

1. something  2. somebody  3. nothing  4.anybody 

5. anything  6. nobody  7. Everybody 

 

2. Procvičuj si slovíčka 4c, 4d – ústně i písemně. 

 

3. Budeme procvičovat neurčitá zájmena. Přečti si zápis z minulého týdne a do sešitu English opiš 

nebo nalep toto cvičení a doplň neurčitá zájmena: 

Do vět doplň složeniny se some- any- every- nebo no-  

I have got …………………………. in my eye. 

Is there ………………………… I can do to help? 

I can hear voices. There is ………………………….. in there. 

What a mess! (Jaký nepořádek!) ………………………… is on the floor. 

There wasn´t……………………………… in the cinema. It was completely empty.(prázdné) 

What are you doing here? I´m waiting for………………………………… 

We need …………………………… to be a DJ. 

I phoned you, but ……………………….. answered. 



 

 

4. V učebnici si přečti příběh na str. 48: The tailor of Swaffham  a do sešitu English odpověz na otázky 

na str. 49, cv. 2 

 

5. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi Project 3 a v lekci 3 – Unit 3 si 

zopakuj slovíčka v části Vocabulary a procvič si gramatiku v části Grammar.  

Také hraj 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 čekám na vypracované úkoly 

(naskenované nebo přepsané ve Wordu) a také třeba na zprávu, jak se vám učení vede a jak se máte.  

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:fojtikova@9zszlin.cz

