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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 49/3; WB 38/1, 2; 39/5– viz níže  

– v angličtině mají přídavná jména před podstatným jménem dané pořadí,  

a to velikost teplota barva => řekneme např. my big warm blue bed 

– WB 39/6 – doplň tabulku slovy z rámečku 

– WB 39/7 – dej slova do správného pořadí; na pomoc použij tabulku ve cv. 6  

– WB 39/8 – doplň věty přídavnými jmény v závorkách 

– SB 50/1a – co se stalo v minulé epizodě „Kids“?; podívej se na ni na str. 38 

– SB 50/1b – přečti si příběh; odpověz na otázky; můžeš si i poslechnout; ale POZOR v nahrávce 

jsou jiná jména, a to Rosy = Tara, Mr Bent = Mr Ross, Luke = Andy; pusť si     

Page 50, Exercise 1b na 

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

– SB 50/2 – odpověz na otázky 

– SB 51/3a – co myslíš, že se stane dalšího? 

– SB 51/3b – pokud zvládneš jiná jména, poslechni si konec příběhu (Rosy = Tara, Greg = Mike, 

Mr Bent = Mr Ross, headmistress = headteacher 

– myslel(a) sis správný konec příběhu? 

– pusť si Page 51, Exercise 3b na 

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

– SB 51/3c – pokud zvládneš, poslouchej znovu a odpověz na otázky; pokud nezvládneš poslech 

s jinými jmény, přečti si níže přepis nahrávky z naší učebnice a odpověz na otázky 

– 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 – minule bylo dubnové, nyní březnové číslo – můžeš si přečíst a třeba 

i poslechnout z časopisu https://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-march-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 49/3 

 
 

WB 38/1, 2 

 

 



WB 39/5 
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