
Plán domácí výuky od 11. 5. do 15. 5. 2020 - Anglický jazyk VIII. A 

 

1. Zkontroluj si práci z minulého týdne: 

Učebnice str. 50, cv. 2 

1. It is the last day of Rosy´s  work experience. 

2. He orders a ham salad, a cup of tea and a glass of water. 

3. She nearly drops the cup and saucer, because Mr. Bent asked her about the tennis. 

4. He saw her going to watch a match. 

5. No, he didn´t. 

6. He was there because his company supplies strawberries for the tournament. 

7. Because she couldn´t afford them. They were expensive. 

8. She thinks it was a mistake to go to Wimbledon. 

 

Pracovní sešit str. 41, cv. 4 

2. What can I    3. I will have  

4. Would you like anything  5. A glass 

6. else     7. chicken pasta and a glass of water 

8. please  

 

Pracovní sešit str. 39, cv. 5 

2. careless 3. dark  4. unfriendly  5. crooked  6. interesting 

 

Pracovní sešit str. 39, cv. 6 

a cold dark night 

my big warm bed 

long red hair 

 



Pracovní sešit str. 39, cv. 7 

2. the big warm fire 

3. hot white coffee 

4. a huge black cat 

5. short cold days 

6. my big gold ring 

 

2. Začni se učit nova slovíčka 5a, 5b. 

 

3. Ještě trochu procvičíme objednávání :  Ordering meals  

Učebnice str. 51, cv. 5a – do sešitu English doplň rozhovor 

 

4. ŽÁDOST – Asking people to do things 

Když chceme někoho požádat, aby pro nás něco udělal, můžeme použít tyto fráze: 

Could you open the window, please?  + infinitiv 

Mohl bys otevřít okno, prosím? 

Would you mind opening the window, please? + -ing 

Nevadilo by ti otevřít okno, prosím? 

 

Procvičování: 

pracovní sešit str. 41, cv. 3 – napiš žádosti k obrázkům. Použij slovesa z rámečku. 

učebnice str. 51, cv. 6b  - pro situace 1 – 8 vytvoř správnou žádost – použij výrazy ze dvou 

sloupečků nad modrým vzorem v učebnici. Použij obě vazby, tak jak je to ve vzoru pro situaci 

1. Žádosti napiš do sešitu English. 

 

5. Procvičování slovní zásoby 

pracovní sešit str. 40, cv. 1 – doplň do textu výrazy z rámečku 

pracovní sešit str. 39, cv. 8 – poskládej správně přídavná jména ve správném slovosledu 



 

6. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

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

znovu všechna cvičení. Udělej také test lekce 4.  

Také můžeš  hrát hry v části Games. 

 

7. Procvičování pomocí her. Na této webové stránce si můžeš trénovat slovní zásobu a gramatiku. 

https://www.gamestolearnenglish.com 

 

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

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

(naskenované nebo přepsané ve Wordu) a klidně i zprávu, jak se vám vede. 

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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