
Plán domácí výuky od 18. 5. do 22. 5. 2020 - Anglický jazyk VII. B 

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

Pracovní sešit str. 41, cv. 3 

2.  … on … is buying Kirk´s birthday present 

3. At … is going to the doctor´s 

4. In … she is 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. is looking after 

8. On … is meeting Alison and Linda in Down 

9. On … Ella and Uncle Brean are leaving 

10. In … is studying for a Science test 

 

Učebnice str. 50, cv. 2 

1. False. Martin asks: Shall we go and see it?  

2. False. Martin can´t go to the cinema on Friday. 

3. It doesn´t say.   

4. False. He is playing football. 

5. True     

6. True 

7. True.     

8. False. Trish doesn´t want to talk to Pete Dickens. 

 

Učebnici na str. 51, cv. 7C – rozhovor 1 

A: Shall we play tennis this morning? 

B: No, I can´t. I am doing my homework. What about tomorrow? 

A: No, tomorrow is no good for me. I am going to the theatre with my parents. 



 

 

2. Uč se nová slovíčka 5a, 5b – ústně i písemně 

 

3. Procvičíme si látku lekce 4: 

Učebnice str. 54, cv. 3 – přiřaď výrazy k obrázkům.  Do sešitu English napiš např. 1d atd. 

Učebnice str. 54, cv. 1 – prohlédni si mapu a doplň to rozhovoru členy: A/AN, THE nebo žádný člen. 

Nápověda: Lidé stojí na nádraží, takže odtud se chtějí dostat do knihovny.  Vypracuj toto cvičení do 

sešitu English, např. 1. the atd.  

Pracovní sešit str. 43, cv. 4 – zakroužkuj správné neurčité zájmeno 

Pracovní sešit str. 43, cv. 5 – doplň rozhovory o plánech na příští týden. Použij přítomný průběhový 

čas. 

Pracovní sešit str. 43, I can … 

cv. 2 – pamatuješ si slovíčka k popisu města? Zakroužkuj správná. 

cv. 3 – umíš se domluvit na společné aktivitě s kamarádem? (making arrangements) Doplň rozhovor. 

 

4.  Opakování nepravidelných sloves 

V seznamu nepravidelných sloves (kopie A4) nebo v pracovním sešitě na str. 79 si v seznamu 

nepravidelných sloves zatrhni tato slovesa a nauč se všechny tvary. Některá už umíš, jiná budou nová: 

be-být, break-rozbít, zlomit, bring-přinést, build-stavět, buy-koupit 

catch-chytit, come-přijít, přijet, cut-sekat, řezat 

do-dělat, drink-pít, drive-řídit (auto) 

eat-jíst 

fall-padat, feel-cítit se, find-najít, fly-létat 

get-dostat, give-dát, go-jít, jet 

have-mít, hear-slyšet 

know-vědět, znát 

learn-učit se, leave-nechat, odejít, opustit, lose-ztratit 

make-dělat, vyrábět 



pay-platit, put-položit 

read-číst, ride-jezdit (na kole, koni…), ring-zvonit, run-běhat 

say-říci, see-vidět, send-poslat, sing-zpívat, sit-sedět, speak-mluvit, spend-utratit (peníze), trávit (čas), 

steal-ukrást, swim-plavat 

take-vzít, brát,  tell-říci, povědět, vyprávět, think-myslet, throw-házet 

understand-rozumět 

win-vyhrát, write-psát 

Nepravidelná slovesa jsou důležitá pro novou gramatiku, která nás čeká.  Můžeš si třeba vyrobit 

kartičky, kde na jedné straně bude čeština a na druhé straně všechny tři tvary anglicky a procvičovat 

na nich. 

 

5. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi Project 3 a udělej znova 

všechna cvičení v lekci 4 – Unit 4: Vocabulary, Grammar, 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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