
Plán domácí výuky od 4. 5. do 7. 5. 2020 - Anglický jazyk VII. B 

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

 

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

I have got something in my eye. 

Is there anything I can do to help? 

I can hear voices. There is somebody in there. 

What a mess!  Everything is on the floor. 

There wasn´t anybody / anything in the cinema. It was completely empty.(prázdné) 

What are you doing here? I´m waiting for somebody. 

We need somebody to be a DJ. 

I phoned you, but nobody answered. 

 

Učebnice str. 49, cv. 2 – odpovědi na otázky: The tailor of Swaffham 

1. The tailor had five children. 

2. Because he had a strange dream about treasure. 

3. The journey took four days.  

4. He walked up and down London bridge, but nothing happened. 

5. Two boys ran to him, pushed him and stole his bag. 

6. Because he thought (myslel si) that the tailor was silly. 

7. In his dream he was digging under an old oak tree and found a big box of gold.  

8. It was in the tailor´s garden under the old oak tree.  

 

 

2. Procvičuj si slovíčka  celé lekce 4  – ústně i písemně. 



 

3. Dnes se naučíme mluvit o naplánované budoucnosti. O tom, co se určitě chystáme dělat někdy 

v blízké budoucnosti, např. dnes večer nebo o víkendu.  

Jak na to? Jednoduše. Potřebuju přítomný čas průběhový (sloveso to be a sloveso s –ing). 

Tady je pár plánů na zítřek: 

Mary is visiting her friend tomorrow. – Mary zítra navštíví svou kamarádku. 

John and Tom are playing tennis tomorrow. – John a Tom budou hrát zítra tenis. 

Jane isn´t going to the cinema tomorrow. – Jane zítra nepůjde do kina. 

You aren´t flying to Greece tomorrow. – Ty zítra nepoletíš do Řecka. 

Is Kate reading tomorrow? – Bude si Kate zítra číst? 

What are you doing tomorrow? – Co budeš zítra dělat? 

 

A teď procvičování: 

Do sešitu English odpověz na tyto otázky. Co se chystáš dělat? 

What are you doing tomorrow? 

What are you doing on Friday evening? 

What are you doing at the weekend? 

What are you doing on Tuesday morning? 

 

učebnice str. 51, cv. 6a - do sešitu English napiš, co bude Smart Alec dělat příští týden.  

Podívej se na vzor: On Monday he is having lunch with the Prime Minister.   

 

4. Také si zopakujeme neurčitá zájmena: 

učebnice str. 54, cv. 2 – doplň do sešitu správné zájmeno 

pracovní sešit str. 39, cv. 4 – nejdřív si text přečti a až při druhém čtení doplňuj zájmena 

 

 



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 4 – Unit 4 si 

znovu procvič slovíčka v části Vocabulary a 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 
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