
Anglický jazyk 

VII. AB 

Plán domácí výuky od 4.5.-8.5.2020 

Řešení úkolů z minulého plánu: 

- učebnice, str. 49/3 b): 
1 something  2 somebody  3 nothing  4 anybody  5 anything  6 nobody  
7 Everybody 

- učebnice, str. 49/4 : Jimmy was waiting for a train. When it arrived, it 
didn´t stop. He walked along the road. He saw a big tree on the other side 
of the river in someone´s garden. There was a bridge over the river. He 
walked over it and climbed the tree. While he was climbing somebody 
shouted and he fell. As he was falling he woke up. 
Martha was playing the piano in a bank but there was nobody there. She 
went into the street. She saw a man in a big hat on the corner of the street. 
He took off his hat and put it on the pavement(chodník).Then he danced 
around it. 

- pracovní sešit, str. 39/4: 
2 somebody  3 nothing  4 anybody  5 anything  6 everybody 
 
Tento týden si ještě zopakujeme neurčitá zájmena. Chtěla bych vás 
poprosit, abyste mi toto cvičení buď naskenovali, kdo má možnost, nebo 
napsali přímo do mailu a poslali do pátku 8.5.2020  na : 
simperska@9zszlin.cz 

Vyber z možností a doplň: 

1. Did  anybody/ somebody  remember to buy some milk? 

2. Is there  something/ anything I can do to help? 

3. I need anything / something to drink. 

4. What a mess! Something/ everything is on the floor. 

5. We need everybody / somebody to be DJ. 

6. Is anybody/ everybody in the living room? 

7. Somebody / anybody works in the garden. 

8. Everybody/ everything was laughing at me. 



-  připomínám, že ve svých pracovních sešitech máte CD- ROM, kde si můžete 
opakovat jak gramatiku, tak slovní zásobu, určitě procvičte 

-  učebnice, str. 50 – D – Kids – Lewis´s plan: přečti si a můžeš si i 
poslechnout, upozorňuji, že poslech není shodný s učebnicí, pouze podobný, 
proto úkoly vypracovávej podle textu v učebnici 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=global&selLanguage=en         

- vypracuj všechna cvičení na str. 50 v učebnici – do sešitu 
 

- učebnice, str. 51/ 3a) – jak bys přeložil tyto věty do svého jazyka – do 
sešitu, cvičení b)- Nebudeš pracovat se sousedem, ale zkusíš sám/sama 
přiřadit k těmto větám fráze ze cvičení 1a). 
 

- pracovní sešit,  str. 40/1 – doplňte text správnými slovy 
 

- všechna řešení opět příště 
 

Doufám, že zadaným úkolům rozumíte a vše zvládáte. V případě nejasností   
mi napište. Někteří se mi stále ještě neozvali, tak doufám, že mi alespoň 
pošlou vypracovaný úkol!!! 

Mějte se krásně. 

Mgr. Hana Šimperská 

simperska@9zszlin.cz 

                                                                          

 


