
Anglický jazyk 

VIII. B 

Plán domácí výuky od 27.4.-30.4.2020 

Nejprve si zkontrolujte úkoly z minulého plánu: 

-  pracovní sešit, str. 36/2:  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 hear 
someone playing a guitar. 6 I can smell someone eating a hamburger. 7 I 
can feel a gentle wind blowing. 8 I can see people sunbathing.   
 

- učebnice, str. 47/4:  2 I can feel the sun shining on my face. 3 I can hear 
Smart Alec cooking somewhere in the kitchen. 4  There´s a phone ringing 
in Smart Alec´s office. 5 I can see him going to anwer the phone.  6 There 
are two people pointing at the kitchen window. 7 I can smell something 
burning.  8 There´s smoke coming from the kitchen window. 9 I can her 
Smart Alec running back to the kitchen. 10 I can see him throwing a 
frying pan out of the window. 
 

- učebnice, str. 47/5  
- 1 False 2 True 3 False 4 True 5 False 6 True 7 False 8 True 9 False 10 True 11 False 

12 True 

 
Přepis nahrávky  
1 There are three boys cycling. 2 There are two people sitting on the bench. 3 There is 
a brown dog lying under the bench. 4 There is one person drinking. 5 There are four 
birds flying. 6 There are two people wearing shorts. 7 There isn’t anyone talking on a 
mobile. 8 There is a man reading a newspaper. 9 There are two cyclists carrying bags. 
10 There is a woman feeding the birds. 11 There is a woman cooking burgers. 12 
There aren’t any people buying the burgers. 
 

- pracovní sešit, str. 42/3 – popiš obrázek, použij výrazy z rámečku 

 

- pracovní sešit, str. 43/4: dokonči příběhy, použij fráze z rámečku: Toto 
cvičení (stačí pouze tvary k doplnění) mi, prosím napiš do mailu, do 
3.5.2020 (simperska@9zszlin.cz), podívám se, jak to zvládáte.  
 

- pro zopakování sloves  s infinitivem nebo  -ing si doplň křížovku níže: 

 



- 

Slovesa 
 

 
Across 
3. vzpomenout si 
6. představit si 
7. dávat přednost 
8. souhlasit 
 
Down 
1. nabídnout 
2. rozhodnout se 
3. odmítnout 
4. chtít 
5. nesnášet 
7. slíbit 
 
 
 
 
 
 



 

- na následujícím odkazu si projdi všechna cvičení 
 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/grammar/?cc=global&selLanguage=en 
 

- pro zájemce: podívej se na časopis Bridge v angličtině, třeba tě něco 
zaujme a rozšíříš si slovní zásobu☺  

- jsou tam i poslechy, jak vám stále opakuji,  čím víc naposloucháte , tím 
lépe budete rozumět  
 
https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-04.pdf 
 

Přeji vám pěkné jarní dny. Mějte se krásně a pokud byste potřebovali 
s něčím poradit, napište. 
 
Mgr. Hana Šimperská 
simperska@9zszlin.cz 


