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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 50/1b, 2; 51/3; WB 39/6, 7, 8 – viz níže  

– SB 51/4 – spoj začátky vět z A s konci vět z B; pak je přelož do češtiny; piš celé věty 

– SB 51/5a – doplň rozhovor; přepiš ho celý; pro nápovědu použij příběh na str. 50 

– SB 51/5b – poslechni si rozhovor a zkontroluj své odpovědi; pusť si Page 51, Exercise 5b 

na https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

– WB 40/1 – doplň text slovy v rámečku 

– WB 40/2 – doplň rozhovory výrazy z rámečku 

– zápis do sešitu – Request – viz níže 

– WB 41/3 – co lidé říkají?; použij slovesa v rámečku 

– WB 41/4 – doplň rozhovor 

– uč se slovíčka 4CD + Your project – 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/level4/?cc=global&selLanguage=en 

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

– DOBROVOLNÉ – minule bylo dubnové, nyní březnové číslo – můžeš si přečíst a třeba 

i poslechnout z časopisu https://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-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 

SB 50/1b 

1 Mr Bent 

2 At Wimbledon. 

 

SB 50/2 

 

SB 51/3c 

 
 

WB 39/6, 7, 8 

 
 

 

 



Zápis 

REQUEST 

ŽÁDOST 
 

Could you + infinitiv …, please? 

Would you mind + -ing …, please? 

 

e.g.: Could you open the window, please? (Mohl bys otevřít okno, prosím?) 

Would you mind opening the window, please? (Vadilo by ti otevřít okno, prosím?) 

 

 

 

 

 


