
Anglický jazyk 

VIII. B 

Plán domácí výuky od 18.5.-22.5.2020 

Řešení úkolů z plánu z minulého týdne: 

- pracovní sešit str. 39/5 -  2. careless 3. dark 4. unfriendly 5. crooked 6. 
interesting  

- pracovní sešit str. 39/6 - a cold dark night, my big warm bed, long red 
hair  

- pracovní sešit str. 39/7 -  2. the big warm fire 3. hot white coffee 4. a 
huge black cat 5. short cold days 6. my big gold ring 
 
Tento týden si poslechnete a přečtete další epizodu „Kids“, v učebnici na 
str. 50/1a)b) – přečti si příběh; odpověz na otázky; můžeš si i 
poslechnout; ale POZOR v nahrávce jsou jiná jména, a to Rosy = Tara, Mr 
Bent = Mr Ross, Luke = Andy; pusť si Page 50, Exercise 1b  
 

- cvičení 2 – odpovíte podle textu na otázky – napiš do sešitu 
 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=global&selLanguage=en 
 

- učebnice, 51/3a – co myslíš, že se stane dalšího?  
-  51/3b – pokud zvládneš jiná jména, poslechni si konec příběhu (Rosy = 

Tara, Greg = Mike, Mr Bent = Mr Ross, headmistress = headteacher – 
myslel(a) sis správný konec příběhu? – pusť si Page 51, Exercise 3b na: 
 

- https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=global&selLanguage=en 

 

Přepis nahrávky podle naší učebnice: 

Later 

Greg: Hi, Rosy. What´s the matter? 

Rosy: Oh, I knew it was a mistake. I knew it! 



Greg: What? 

Rosy: Luke and his stupid ideas! 

Greg: Come on. What´s happened? 

Rosy: Mr Bent came into the restaurant today. He knows my parents. And he said that he 
saw me at Wimbledon on Wednesday. 

Greg: So? What´s the problem? Did your manager hear him talking to you about it? 

Rosy: No, it isn´t that. But it was  Mr Bent!! 

Greg: Who´s Mr … Oh, you don´t mean…? 

Rosy: Yes, the headmistress´s husband. 

Greg: Oh, he won´t say anything…will he? 

Rosy: Well, he might. Then I´ll really be in trouble! 

Monday morning. 

Teacher: Right. Homework for today is to learn the poem on page 10…Oh, Rosy. The 
headmistress wants to see you. Could you go to her office at two o´clock, please? 

 

- pracovní sešit, str. 40/1 – doplníte slovíčka z rámečku do textu 
 

- učebnice str. 51/4 – Everyday English – spoj a napiš si do sešitu 
 

- už byste měli umět výborně všechna slovíčka z lekce 4 (pro pomoc s 
výslovností použij online slovník – stačí kliknout na reproduktor a uslyšíš 
správnou výslovnost 
 
https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky/?sqId=&thru=&aq= 
 

- připomínám, že ve svých pracovních sešitech máte všichni CD-ROM, kde 
si můžete rovněž procvičovat gramatiku a slovní zásobu z každé lekce 
 
Pokud byste potřebovali s něčím poradit, kontaktujte mě přes školní e-
mail nebo přes elektronickou ŽK. Připomínám, že máte posílat ke 
kontrole cvičení na přídavná jména s koncovkou – ed nebo - ing 
z minulého plánu. Mnozí jste ještě neposlali úkol z prac. seš. 43/4!! 
 
Mgr. Hana Šimperská  simperska@9zszlin.cz 



 
 


