
Plán domácí výuky od 11. 5. do 15. 5. 2020 - Anglický jazyk VII. B 

1. Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Možné odpovědi na otázky: 

What are you doing tomorrow?  I am going shopping. 

What are you doing on Friday evening?  I am visiting my friend John. 

What are you doing at the weekend?  I am travelling to Prague. 

What are you doing on Tuesday morning? I am helping my sister with her homework. 

 

Učebnice str. 51, cv. 6a 

On Monday he is having lunch with the Prime Minister.   

On Tuesday he is going to Buckingham Palace. 

On Wednesday he is appiearing ong TV. 

On Thursday he is playing tennis at Wimbledon. 

On Friday he is flying to New York. 

On Saturday he is meeting the US President. 

On Sunday he is going scuba diving in Florida.  

 

Učebnice str. 54, cv. 2  

1. anybody    2. Everything nebo Everybody   

3. anything   4. something, 

5. Everything    6.  somebody  

7. everybody (všichni) nebo anybody (někdo) 

 

Pracovní sešit str. 39, cv. 4 

1. something  2. somebody  3. nothing 

4. anybody  5. anything  6. everybody 

 



2. Začni se učit nová slovíčka 5a, 5b – pokud bys měl problémy s výslovností, najdi si slovíčko ve 

slovník na www.seznam.cz a pusť si správnou výslovnost klepnutím na repráček. 

 

3. Procvičíme, jak se povídá o plánech.  

Pracovní sešit str. 41, cv. 3 – Co bude Tara příští týden dělat? Podívej se na její diář a napiš její plány. 

 

4.  Reading – čtení v učebnici – Lewis´s plan 

V učebnici na str. 50 si přečti text Lewis´s plan.  

 Pokud máš možnost, můžeš si ho také poslechnout na: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_3_Third_Edition_CD2_Track_

9.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

Do sešitu English pak vypracuj cv. 2, str. 50 –jsou věty 1 – 8 podle textu pravda - true, lež – false  nebo 

se to v textu neříká – it doesn´t say? 

Tady jsou některé fráze, které ti pomohou textu lépe rozumět: 

EVERYDAY ENGLISH 

Cyberspace is on this week.  Cyberspace se hraje tento týden. 

There she is.    Tam je. 

What’s happening?  Co se děje? 

Guess what!   Hádej co! 

He asked me out.  Pozval mě na rande. 

How’s it going?   Jak to jde? Jak se vede? 

Get lost!   Zmiz! Vypadni! 

 

 

5.  MAKING ARRANGEMENTS  - DOMLOUVÁME SE 

Tady je vzorový rozhovor, jak se dá domluvit na nějaké společné aktivitě: 

 Shall we go swimming on Sunday? Půjdeme si v neděli zaplavat? 

 I can’t. My cousins are coming.  Nemůžu. Přijedou moji bratranci a sestřenice. 

 What about Thursday, after school? A co ve čtvrtek po škole? 

 That’s no good for me. I’m playing basketball. To se mi nehodí. Hraju basketbal. 

http://www.seznam.cz/
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_3_Third_Edition_CD2_Track_9.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_3_Third_Edition_CD2_Track_9.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


 What about Friday evening?  A co  v pátek večer? 

 That is fine. See you at the sports centre.  To je v pohodě. Uvidíme se ve sportovním 
centru.  

Poskládej podobný rozhovor. Sepiš ho do sešitu English podle zadání v učebnici na str. 51, cv. 7C – 
udělej rozhovor 1.  

 

5. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi Project 3 a v lekci 4 – Unit 4 si 

udělej část Everyday English. 

Také hraj hry v části Games. 

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní mail – fojtikova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku.  Na mailu nebo přes EŽK také čekám na vypracované úkoly 

(naskenované nebo přepsané ve Wordu) a také třeba na zprávu, jak se vám učení vede a jak se máte.  

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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