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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 – SB 48/1c, WB 36/2, 37/3, 4– viz níže  

– SB 48/2 – přečti si kvíz a odpověz na otázky 

– SB 49/3a – otoč na stranu 57 a spočítej si body z kvízu (modrý rámeček) 

– SB 49/3b – poslouchej a najdi si svou charakteristiku; pusť si Page 49, Exercise 4b na 

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

– WB 38/1- vyber správné slovo na doplnění vět 

– WB 38/2 – doplň text frázemi z rámečku ve správném tvaru; použij slovesa s – ing 

– WB 38/3 – představ si situaci; co vidíš nebo slyšíš, že se děje? – hotové cvičení naskenuj 

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

– WB 39/4 – doplň věty podle sebe – hotové cvičení naskenuj nebo vyfoť a pošli mi to na 

e-mail belaskova@9zszlin.cz  

– WB 39/5 – doplň věty opačným přídavným jménem – např. black x white 

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

https://forms.gle/8773EfbUaw3u8wR68 – 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 + 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/level4/?cc=global&selLanguage=en 

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

http://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-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 

SB 48/1c – často je tam více než jedna odpověď možná 

 
 

WB 36/2, SB 37/3, 4 

 


