
Anglický jazyk 

VIII.B 

Plán domácí výuky od 25.5.-29.5.2020 

Zkontroluj si řešení úkolů z minulého plánu: 

- učebnice, str. 50/1 b) 1. Mr Bent.2. At Wimbledon. 
- cvičení 2: 1 The last day of Rosy´s work experience. 2 He orders a ham 

salad and a cup of tea. He also asks for a glass of water. 3 She nearly 
drops the cup and saucer, because Mr Bent asks her if she enjoyed the 
tennis. 4 She was going to Wimbledon to watch tennis. 5 No, he didn´t. 6 
He was there on business. His company supplies strawberries for the 
tournament. 7 They were too expensive. 8 Taking time off from her work 
experience and going to Wimbledon. 

- učebnice, str. 51/3c)- 1 Greg 2 She is worried that Mr Bent will tell his 
wife, the headmistress, that he saw her at Wimbledon. 3 learning a poem 
4 see the headmistress 5 2p.m. 

- pracovní sešit. str. 40/1 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 

- učebnice, str. 51/4 1 to see you here. 2 your tea. 3 careful! 4 on business. 
5 afford them. 6 suppose. 7 your parents for me. 8 was a mistake. 9 
Luke´s fault! 

 Tento týden se naučíme objednat si v restauraci jídlo a zdvořile o něco 
požádat. 

- učebnice str. 51/5 – Ordering a meal – doplň dialog a ihned si zkontroluj 
podle poslechu, Audio – Page 51, Exercise 5b 
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=global&selLanguage=en 
 

- učebnice, str. 51/6 a)– doplňte dialog podle příběhu 
- ve cvičení b) si všimni, jakými způsoby mohu někoho o něco požádat 

(modrý text): Could you give me a lift, please? (Mohl bys mě zavézt/ vzít, 
prosím?) NEBO: Would you mind giving me a lift?(Nevadilo by ti, kdybys 
mě svezl?) 

- vyber si dvě situace a napiš do sešitu podobnou žádost jako v příkladu 



 
- pracovní sešit. str.40/2 
- pracovní sešit, str. 41/3 a 4 

 
To je pro tento týden vše. Doufám, že pro vás učivo není obtížné a že vše 
v pohodě zvládáte. Případné dotazy pište na: simperska@9zszlin.cz nebo 
na EŽK. 
Ještě stále čekám na cvičení na přídavná jména s koncovkami – ed a – ing 
– někteří pořád neposlali!!! 
Mějte se pěkně a buďte zdraví. 
Mgr. Hana Šimperská 


