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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 54/1, 2, 3; WB 41/3, 4 – viz níže 

– WB 42/1 – podívej se na mapu a doplň, co Bella říká; použij a / an, the nebo – pro nic; 

pak vyznač Bellin dům, školu a její cestu do školy 

– WB 42/2 – podívej se znovu na mapu ve cv. 1; mluvíš se ženou na nádraží; žena se chce 

dostat do ABC Kina; napiš rozhovor 

– WB 42/3 – dej písmena do správného pořadí, aby vytvořila slova, která doplní rozhovor 

– WB 43/4 – zakroužkuj správná slova 

– WB 43/5 – doplň rozhovory správnými tvary sloves ze závorek 

– WB 43/I can … – doplň odpovědi nebo zaškrtni správný rámeček 

– zkontroluj si cvičení z WB na str. 42 a 43 – řešení je níže 

– zopakuj si celou lekci 

– testík – viz níže 

– NEBUDE známkovaný – chci vědět, jak na tom jsi, a je to zpětná vazba i pro Tebe, 

jak se Ti daří učit J 

– nepoužívej u toho žádnou nápovědu 

– vyplněný ho naskenuj nebo vyfoť a pošli mi to na e-mail belaskova@9zszlin.cz  

– vyplň test ze slovíček 4CD bez jakékoli pomoci, pokud jsi ještě nevyplnil(a) – najdeš ho 

na https://forms.gle/k1Cp8bxeKXuQTSeK8 – NEBUDE známkovaný – chci vědět, 

jak na tom jsi se slovíčky, a je to zpětná vazba i pro Tebe, jak se Ti daří slovíčka učit J 

– začni se učit slovíčka 5AB – 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/level3/?cc=global&selLanguage=en 

– můžeš si opakovat na https://www.umimeanglicky.cz/ 

– DOBROVOLNÉ – březnové číslo – můžeš si přečíst a třeba i poslechnout z časopisu 

https://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-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 z minulého týdne 
SB 54/1 

 



SB 54/2 

 
 
SB 54/3 
 

 
 
 
WB 41/3 

 
 
 
WB 41/4 
Sean Shall we go and see it on Saturday? 
Zack No, I can’t. We’re going to a wedding. 
Sean What about Sunday? 
Zack No, Sunday’s no good for me. I’m playing hockey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Řešení z pracovního sešitu – tento týden 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESTÍK – UNIT 4 
 
 
1 Complete with the where necessary. (Doplň the, kde je třeba.) 

 __________ Bond Street __________ British Museum 

 __________ National Theatre __________ Trafalgar Square 

 __________ Central park __________ Mississippi River 

 

 

2 Complete the text with a, an nebo the where necessary. (Doplň do textu a, an nebo the, 

kde je třeba.) 

There’s 1__________ little pond at the bottom of 2__________ garden. 

It’s under 3__________ biggest tree. 4__________ frog lives in 5__________ pond. 

It usually eats 6__________ flies, but last week we saw it eating 7__________ insect. 

I think it liked 8__________ insect because it ate it and smiled! 

 

 

3 Write the number of the correct expressions from the box. (Napiš číslo správného 

výrazu z rámečku.) 

1 Sorry, I can’t. 3 There he/she is! 5 Get lost! 7 I know!  

2 What did I say? 4 Guess what! 6 How’s it going? 8 Fine, thanks. 

 

Your friend asks you to a party but you are going on holiday that day. _________ 

Your little brother is trying to annoy you and you want him to go away. _________ 

You say something nice to your friend but she gets angry. _________ 

You meet someone you last saw a week ago. _________ 

You have something you want to tell your friend that you think she doesn’t know. _________ 

You and your friend are waiting for another friend. Suddenly, you see him. _________ 

A friend tells you something but another friend told you about it earlier. _________ 

Someone asks, “How are you?” and you want to be polite. _________ 

 

 

 

 



4 Choose the correct word to complete the sentences: anybody, nobody, somebody, 

anything, nothing or something. (Vyber správné slovo, aby doplnilo větu: anybody, 

nobody, somebody, anything, nothing nebo something.) 

Quick! Hide! ________________ is coming. 

I’ve lost my pen. Does ________________ have a pen I can use? 

We need to go shopping. There’s ________________ in the fridge. 

I’m so sad and lonely. ________________ loves me. 

Don’t just sit there! Say ________________! 

Is there ________________ I can do to help you? 

“________________ here stole the diamond,” the detective said, “and I know who it is.” 

 

5 Look at the map and complete the directions. First, find the place where you are. 

(Prohlédni si mapu a doplň směry. Nejdříve si najdi v mapě, kde stojíš.) 

The castle is ________________ past the railway station. 

The cinema is ________________ the railway station. 

The fountain is ________________ the supermarket. 

The statue is ________________ the Police Station, ________________ of the bank. 

To get to the bridge take the first ________________ and the second ________________. 

The post office is ________________ church. 


