
Anglický jazyk 

VII. AB 

Plán domácí výuky od 11.5.-15.5.2020 

Řešení úkolů z minulého týdne: 

- správné řešení cvičení, které jste mi měli poslat, zatím nepíši, počkám, až 
jej dostanu od všech žáků, nemusíte posílat jen na e-mail, samozřejmě i 
na elektronickou ŽK 

- učebnice, str.50/1a) Pete Dickens is student at Trish´s school. Pete 
Mancini is a charakter in the soap opera. 

- cvičení b): 1 Pete Mancini 2 Pete Dickens 
                   3 Pete Dickens 4 Pete Dickens 
-cvičení 2: 1 it doesn´t say. 2 False. Martin can´t go to the cinema on 
Friday. 3 It doesn´t say.4 False. He´s playing football. 5 True. 6 True.  
7 True  8 False. Trish doesn´t want to talk to Pete Dickens.   

- učebnice, str. 51/3a) – Useful expressions 
EVERYDAY ENGLISH (KAŽDODENNÍ ANGLIČTINA) 
Cyberspace is on this week.   Cyberspace se hraje tento týden.  
Shall we go and see it? 
 
Where is Sonia? 
There she is .      Tam je.  
 
What’s happening?    Co se děje?  
Nothing much. 
 
Guess what!     Hádej co!  
Um… you won the lottery? 
 
What did Martin say to you? 
He asked me out.    Pozval mě na rande. 
  
How’s it going?     Jak to jde? Jak se vede? 
Fine, thanks. 
 
Can I borrow your MP3 player? 
Get lost!      Zmiz! Vypadni! 



 

- cvičení b): řešení je napsané modře k větám ke cvičení a) 

- pracovní sešit, str. 40/1: 2 see 3 can´t 4 grandparents 5 weekend  
6 playing 7 ask 8 wants 9 next 10 school 11 out 12 about 13 going 14 café 
15 going 16 talking 17 talk 18 classroom 19 lost 
 
V tomto týdnu vypracujete v pracovním sešitu, na str. 40 cvičení 2 – 
doplníte rozhovory výrazy z rámečku 
 
Dnes se naučíme mluvit o naplánované budoucnosti. O tom, co se určitě 
chystáme dělat někdy v blízké budoucnosti, např. dnes večer nebo o 
víkendu. 
 
Potřebujeme 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?  
 

Procvičování:  
Do sešitu  odpověz na tyto otázky: 
What are you doing tomorrow?  
What are you doing on Friday evening? 
What are you doing at the weekend?  
 

- učebnice str. 51/6a - 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. 
 

- pracovní sešit, str. 41/3 – Podívej se na Tařin diář na příští týden. Co 
bude dělat? Doplň věty. 



 
- pokud jste neprocvičili na CD-ROMU z pracovního sešitu, dodělejte si 

 
Případné dotazy zodpovím přes e-mail nebo elektronickou žákovskou 
knížku. Znovu připomínám, kdo neposlal úkol z minulého plánu(stačí 
vypsat jen správnou variantu, nemusí být celé věty, naskenované nebo 
přepsané) pošlete, prosím, co nejdříve! Značím si. 
Mějte se hezky. 
 
Mgr. Hana Šimperská 
simperska@9zszlin.cz 
 
 

 


