
Plán domácí výuky od 4. 5. do 7. 5. 2020 - Anglický jazyk VIII. A 

 

1. Zkontroluj si práci z minulého týdne: 

Učebnice str. 48, cv. 1c 

1. interesting, boring, amazing .... 

2. bored 

3. annoying, boring 

4. amazed, surprised, frightened  

5. disappointing, annoying 

6. embarrassed 

7. amazing, interesting, amusing 

8. I think Smart Alec is interesting. (je zajímavý)  I think Smart Alec is interested in music. (se 

zajímá o hudbu)  

POZOR!!!! 

Můžete říct: I think Smart Alec is boring. (je nudný) I think Smart Alec is bored. (se nudí) 

To samé můžeme říct o sobě: 

 I am interesting. Jsem zajímavá. (pozor na to) nebo I am interested (zajímám se a musím 

dodat o co) in music. 

 Nebo I am boring. Jsem nudná. I am bored. Nudím se.  

 

Pracovní sešit str. 38, cv. 1 (v tomto pořadí) 

1. amazing   amazed 

2. bored           boring  

3.  embarrassing                 embarrassed 

4. interesting                   interested  

5. excited                   exciting  

6. frightening                frightened 

7. tired                  tiring 

8.  annoyed                  annoying 

 

Pracovní sešit str. 38, cv. 2 

1. water running 2. Peter having  3. someone knocking 

4. Peter and the manager standing  5. him walking 

 



Pracovní sešit str. 38, cv. 3 – možné věty 

You are looking out of the classroom window. 

1. I can see the sun shining, the birds flying, cars stopping at the lights, people waiting for the 

trolleybus 

2. I can hear people talking, cars going down the street, birds singing. 

You are in a park. 

1. I can see people relaxing on the grass, children running, my friend playing football.  

2. I can hear some people talking, birds singing, children shouting.  

 

Pracovní sešit str. 39, cv. 4 – možné doplnění 

1. driving, learning, watching soap operas  

2. solving puzzles, flying, playing PC games 

3. reading magazines, cooking 

4.  my brother, our neighbour 

5. news, a horror 

6. chatting with friends, watching comedies 

7. cooking, cleaning, hiking, going to the dentist  

 

Ještě jedna oprava: Práce z 20. – 24. 4. – Měli jste odpovědět na otázky podle textu The burglar v 

učebnici na str. 47, cv. 2 

odpověď 2: mám překlep -  mezeru na špatném místě:    It takes place the next night.  

Prosím, opravte si. Díky.  

 

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

 

3. Reading - v učebnici na str. 50 si přečti text The customer. Písemně do sešitu English odpověz na 

otázky ve cv. 2. 

 

4. Ordering meals – objednávání jídla v restauraci. Podle textu The customer doplň rozhovor servírky 

a hosta. 

Pracovní sešit str. 41, cv. 4 

 



5. Procvičování slovní zásoby – přídavná jména 

Pracovní sešit 

str. 39, cv. 5 – doplň přídavná jména opačného významu 

str. 39, cv. 6 – doplň tabulku. Slovosled přídavných jmen je: VELIKOST, TEPLOTA, BARVA  

např. my big (velikost) warm  (teplota) red (barva) jumper 

 

str. 39, cv. 7 – podle tabulky ve cv. 6 poskládej slova do správného slovosledu 

 

6. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

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

Everyday English. 

Také můžeš  hrát hry v části Games. 

 

7. Procvičování pomocí her. Na této webové stránce si můžeš trénovat slovní zásobu a gramatiku. 

https://www.gamestolearnenglish.com 

 

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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