
Anglický jazyk 

VII. AB 

Plán domácí výuky od 18.5.-22.5.2020 

Zkontrolujte si úkoly z minulého plánu: 

Procvičování naplánované budoucnosti, odpovědi na otázky: 

- What are you doing tomorrow? I am visiting my friend. 
What are you doing on Friday evening? I´m helping my mum. 
What are you doing at the weekend? I am travelling to Prague. 
 

- učebnice str. 51/ 6a  
On Monday he is having lunch with the Prime Minister. On Tuesday he is 
going to Buckingham Palace. On Wednesday he is appearing on 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. 

- pracovní sešit str. 41/3 
2  on / ´s buying Kirk´s birthday present 
3  At / ´s going to the doctor´s 
4  In / she´s playing basketball with Emma and Judy  
5  On /Ella, Uncle Brian and baby Zach are coming 
6  On /dad are going out with Aunt Ella and Uncle Brian 
7  ´s looking after 
8  On / ´s meeting Alison and Linda in town 
9  On / Ella and Uncle Brian are leaving 
10  In / ´s studying for a Science test 
 
Tento týden se naučíme, jak se na něčem domluvit: 
MAKING ARRANGEMENTS (domlouváme se) 

- vzorový rozhovor: 
• 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. 



 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.  
 

- do sešitu si zkus napsat podobný rozhovor – učebnice, str. 51/7 c), udělej 
pouze 1. rozhovor 

- v pracovním sešitu, str. 41/4 dej věty do správného pořadí  
 

- na odkazu níže si udělej Everyday English 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/?cc=global&selLanguage=en 
 

- začněte se už učit slovíčka z 5. lekce – 5- AB 
 

- učebnice, str.54/ cvičení 1-3 – projdi si všechna cvičení – pouze řešení si 
napiš do sešitu 
 
Milé žákyně, milí žáci, musím vás popohnat!!! Už v minulém plánu jsem 
vám připomínala, že mi máte poslat řešení úkolu. (Cvičení na neurč. 
zájmena – anybody, somebody…) Zatím mi úkol poslalo jen šest z vás!!! 
Někteří se mi ještě od začátku neozvali vůbec!!! Vím, že toho máte 
hodně a proto po vás chci jen minimum. Úkoly tedy očekávám od VŠECH 
do 22.5.2020. Po tomto termínu je považuji za nesplněné! Používejte jak 
můj školní e-mail, tak i elektronickou ŽK. 
 
Přeji vám všem hodně zdaru při studiu. Mějte se pěkně. 
 
Mgr. Hana Šimperská 
simperska@9zszlin.cz 


