
Plán domácí výuky od 27. 4. do 30. 4. 2020 - Anglický jazyk VIII. A 

 

1. Zkontrolujte si práci z minulého týdne: 

Pracovní sešit str. 36, cv. 1 

3. There are 3 people crossing the street. 

4. There is a girl talking on a mobile phone. 

5. There are 2 boys sitting on a wall. 

6. There are 2 girls roller-blading. 

7. There is a dog lying on the grass. 

8. There are 2 cars waiting at the traffic lights. 

9. There are 2 men digging a hole in the road. 

10. There is a woman reading a magazíne.  

 

Pracovní sešit str. 36, cv. 2 

2. I can see some people swimming. 

3. I can hear a child crying. 

4. I can feel the sun shining on my face. 

5. I can her someone playing a guitar. 

6. I can smell / see someone eating a hamburger. 

7. I can feel a gentle wind blowing. 

8. I can see people sunbathing.  

 

Učebnice str. 47, cv. 2 

1. Because there are two people watching his house. 

2. It takes placet he next night. 

3. No, they don´t. 



4. He gets in through the window near the front door. 

5. Because he can hear someone coming to the door. 

6. They put the handcuffs on him. 

7. Sweet Sue can see the burglar climbing out of the window. 

8. He came out to see if they would like a cup of coffee. 

 

2. Učte se slovíčka 4c, 4d – ústně i písemně 

 

3. Do sešitu English si opište nebo vytiskněte a nalepte tento zápis: 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA S KONCOVKOU –ED NEBO –ING  

ADJECTIVES WITH –ED OR –ING   

-ed -ing 

bored boring 

disappointed disappointing 

interested interesting 

worried worrying 

amazed amazing 

excited exciting 

relaxed relaxing 

embarrassed embarrassing 

surprised surprising 

frightened frightening 

annoyed annoying 

amused amusing 

 

Přídavná jména s koncovkou –ED používáme pro osoby.  

Přídavná jména s koncovkou –ING používáme pro věci.  



boring   bored  

The book is boring. – Ta kniha je nudná.   He is bored.  – On se nudí. 

 

Ann is interested in history. – Ann se zajímá o historii. (osoba Ann)   

Ann thinks that history is interesting. – Ann si myslí, že historie je zajímavá. (věc history) 

I was disappointed with the film. – Byl jsem z toho filmu zklamaný. (osoba I) 

The film was disappointing. - Film byl zklamáním. (věc film) 

 

Je samozřejmě potřeba umět daná slovíčka. Ale to už jste zvládli, že? 

 

A teď procvičování: 

učebnice str. 48, cv. 1c – doplňte do sešitu English správné přídavné jméno. Někde je možné 

použít i vice slov. Např 1. We had a very interesting, amusing, boring, exciting, relaxing 

holiday. 

pracovní sešit str. 38, cv. 1 – vyberte do věty správný tvar přídavného jména 

pracovní sešit str. 39, cv. 4 – doplňte bubliny vlastními nápady a názory  

 

4.  V učebnici na str. 48 si přečtěte kvíz: FIND THE REAL YOU. Označte si odpovědi a pak si na str. 57 

(modrý rámeček dole na stránce) spočítejte, kolik jste získali bodů. Na str. 49 ve cv.3b je pak 

vyhodnocení: A – 0 – 4 body, B – 5 – 9 bodů, C- 10 – 14 bodů. Sedí to na vás? Jste pesimisté, realisté 

nebo optimisté?  

 

5. Zopakujte si vazbu CAN HEAR,  CAN SEE 



pracovní sešit str. 38, cv. 2 – přečtěte si text a doplňte 

pracovní sešit str. 38, cv. 3 – představte si dané scény a doplňte podle vlastní fantazie, co vidíte a 

slyšíte 

 

6. Pokud máte možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najděte Project 4 – Unit 4 – Grammar 

a udělejte Exercise 1: Adjectives with –ed or –ing. 

Také můžete  hrát 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 očekávám vypracované úkoly 

(naskenované nebo přepsané ve Wordu) a klidně i zprávu, jak se vám vede. 

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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