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Plán domácí výuky od 4.5.-8.5.2020 

Řěšení úkolů z minulého plánu: 

- pracovní sešit, str. 42/3 

2There´s a man cleaning the table. 3 There´s a  man looking through the 
window. 4 There are two women looking at the menu. 5 There´s a man eating a 
hamburger. 6  There´s a woman reading a newspaper.7  There´s a woman 
ordering a meal. 8  There´s a man paying the bill. 9 There´s a  man drinking a 
milkshake.10 There´s a chef cooking meals. 

 

- pracovní sešit, str. 43/4 – opravím každému zvlášť 
 

- křížovka:  Across: 3. vzpomenout si – remember 6. představit si: imagine 
7. dávat přednost: prefer 8. souhlasit: agree 
Down: 1. nabídnout – offer, 2. rozhodnout se – decide 3. odmítnout – 
refuse 4. chtít – want  5. nesnášet – hate 7. slíbit – promise 
 

 

-  do sešitu English si opište nebo vytiskněte a nalepte tento zápis:  

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA S KONCOVKOU –ED NEBO –ING ADJECTIVES WITH –
ED OR –ING 

 Přídavná jména s koncovkou –ED  používáme pro osoby. 

 Přídavná jména s koncovkou  - ING používáme pro věci. 

 

 



-ed -ing 

bored boring 

disappointed disappointing 

interested interesting 

worried worrying 

amazed amazing 

excited exciting 

relaxed relaxing 

embarrassed embarrassing 

surprised surprising 

frightened frightening 

annoyed annoying 

amused amusing 

              

 boring                                    bored  

The book is boring.  He is bored.  

Ann thinks that history is interesting.  The film was disappointing.  

 

Ann is interested in history.    I was disappointed with the film. 

It was quite surprising that Luke passed the exam.  

 

Everybody was surprised that Luke passed the exam.  



 

- učebnice,  str. 48/ 1 c) – doplň věty slovy z předchozího cvičení, pro vás z 
tabulky výše, neznáte-li ještě všechna slovíčka, pracujte se slovíčky v 
pracovním sešitu 
 

- pracovní sešit, str. 38/1 – vyber správné slovo na doplnění vět 
 
Mějte se pěkně, potřebujete-li s něčím poradit, napište. 
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