
Plán domácí výuky od 18. 5. do 22. 5. 2020 - Anglický jazyk VIII. A 

 

1. Zkontroluj si práci z minulého týdne: 

Učebnice str. 51, cv. 5a 

A: Are you ready to order? 

B: Yes. 

A: What can I get you? 

B: Could I have a tuna salad, please? 

A: Anything to drink? 

B: I will have a cup of coffee, please. 

A: So, that´s a tuna salad and a cup of coffee. 

B: Yes. Thank you. 

 

Pracovní sešit str. 41, cv. 3 

2. Could you open the window, please? 

3. Could you lend me your dictionary, please? 

4. Could you pass (me) the water, please? 

5. Could you turn down your music, please? 

 

Učebnice str. 51, cv. 6b 

2. Could you hold the door open for me, please? 

    Would you mind holding the door open for me, please? 

3. Could you photocopy this certificate (for me), please? 

     Would you mind photocopying this certificate (for me), please? 

4. Could you turn the radio up, please? 

   Would you mind turning the radio up, please? 



5. Could you post this letter, please? 

    Would you mind posting this letter, please? 

6. Could you hang on a minute, please? 

    Would you mind hanging on a minute, please? 

7. Could you lend me your pen, please? 

    Would you mind lending me your pen, please? 

8. Could you stop talking, please? 

    Would you mind stopping talking, please? 

 

Pracovní sešit str. 40, cv. 1 

2. manager, 3. order, 4. surprised, 5. customer, 6. school, 7. enjoyed, 8. ham, 9. tea, 10. glass, 11. 

drops, 12. company, 13. tournament, 14. expensive, 15. parents, 16. mistake, 17. happy 

 

Pracovní sešit str. 39, cv. 8 

2. a tall blond woman in a baggy pink dress 

3. short fair hair and cold grey eyes 

4. a long hot day … the cool blue water 

5. a big yellow ball in the cold blue sky 

 

2. Uč se nová slovíčka 5a, 5b. 

 

3. Opakování lekce 4: 

Učebnice str. 54, cv. 1 – do sešitu English napiš 8 vět o obrázku. Podívej se na vzor. 

Učebnice str. 54, cv. 3 – do sešitu English doplň sloveso ve správném tvaru, buď –ing nebo to 

infinitive 

Učebnice str. 54, cv. 4 – do sešitu English napiš správné přídavné jméno 

Pracovní sešit str. 42, cv. 1 – zopakuj si slovní zásobu a zakroužkuj ve větě správné slovo 



Pracovní sešit str. 43, cv. 4 – doplň příběhy frázemi z rámečků. Vzpomeň si, jak se používají vazby se 

slovesy hear, see, feel ... 

Pracovní sešit str. 43, I can... 

cv. 3 – umíš objednat jídlo? 

cv. 4 –zvládneš požádat lidi, aby něco udělali? 

 

4. Opakování nepravidelných sloves 

V pracovním sešitě na str. 79 je seznam nepravidelných sloves. 

Nemusíte umět tato slovesa: dig, fight, hide, hit, hold, hurt, keep, lie, mean, sink, smell, spell, stick, 

sweep, tear. 

Procvič si všechny tvary všech ostatních nepravidelných sloves v seznamu v pracovním sešitě. 

Budeme je potřebovat na gramatiku v lekci 5.    

 

5. 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 si 

cvičení v části Vocabulary lekcí 1 – 4.  

Také můžeš  hrát hry v části Games. 

 

6. 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 

 

 

  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.gamestolearnenglish.com/
mailto:fojtikova@9zszlin.cz

