
Anglický jazyk 

VIII. B 

Plán domácí výuky od 11.5.-15.5.2020 

Řešení z minulého týdne: 

- učebnice, str. 48/1c) – Often more than one answer is possible: 
 

1 každé slovo s koncovkou – ing je možné 
2 bored 
3 boring/disappointing/ frightening 
4 disappointed/worried/amazed/excited/embarrassed/surprised/ 

annoyed/amused 
5 annoying 
6 embarrassed 
7 interesting/amazing/exciting/amusing 
8 boring/interesting/amazing/embarrassing/annoying/amusing 

 
- pracovní sešit, str. 38/1 

1 amazed 2 bored, boring 3 embarrassing, embarrassed 4 interesting, 
interested 5 excited, exciting 
 
V tomto týdnu se ještě doučte tato přídavná jména, se kterými jste 
pracovali ve cvičeních výše. 
 

- procvič si ještě v pracovním sešitě na str. 42/2 
 

- následující cvičení si buď vytiskni a doplň nebo napiš do sešitu: 
- oskenované nebo jen řešení (nemusíš vypisovat celé věty)mi, prosím, 

pošli do 17.5.2020 na mail nebo přes elektron.ŽK. 

 

 

 



Doplň věty správným přídavným jménem: 

 

amazing  bored  relaxing  tired  frightened 

annoyed  tiring  excited 

Example 

  They were in the art gallery and Bob was bored___ He wasn’t interested in art. 

1. Cycling up a steep hill is very __________. 

2. We are going to see our favourite singer tomorrow so we are very ___________. 

3. The teacher was __________ because the whole class was late for the lesson. 

4. Lying in the sun doing nothing is very __________. 

5. Mary is afraid of snakes. When she saw them at the zoo she was so ___________. 

6. Tom was very __________ after working so hard. 

7. I’ve just seen the most __________ magic trick. I don’t know how the magician did it. 

 

- v učebnici na str. 48 si přečtěte kvíz: FIND THE REAL YOU. Označte si 
odpovědi a pak si na str. 57 (modrý rámeček dole na stránce) spočítejte, 
kolik jste získali bodů. Na str. 49 ve cv.3b je pak vyhodnocení: A – 0 – 4 
body, B – 5 – 9 bodů, C- 10 – 14 bodů. Sedí to na vás? Jste pesimisté, 
realisté nebo optimisté? 
 

- poslechni si nahrávku: Audio- Page 49, Exercise 4b) – nesedí číslo cvičení, 
ale poslech je téměř shodný, přečti si nahlas 
 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=global&selLanguage=en 
 

- pracovní sešit, str.39/4 – doplň věty svými vlastnímy nápady 
- str. 39, cv. 5 – doplň přídavná jména opačného významu 
- str. 39, cv. 6 – doplň tabulku. Slovosled přídavných jmen je: 

 VELIKOST, TEPLOTA, BARVA: 
 např. my big (velikost) warm (teplota) red (barva) jumper 

- str. 39, cv. 7 – podle tabulky ve cv. 6 poskládej slova do správného 
slovosledu 



- na tomto odkazu si můžeš procvičit slovní zásobu a gramatiku pomocí 
her 

               https://www.gamestolearnenglish.com/ 

 

         V případě dotazů mě kontaktujte na školním e-mailu nebo prostřednictvím 
elektronické žákovské knížky. Mějte se hezky a posílejte průběžně cvičení na 
přídavná jména. 

Mgr. Hana Šimperská 

simperska@9zszlin.cz 

 


