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STÁLE MI NĚKTEŘÍ NEPOSLALI VŠECHNA CVIČENÍ!!! 
 

 

Během tohoto týdne mi opět prosím napiš, jak práci zvládáš. Stačí třeba jen „Zvládám 

v pohodě.“ nebo „Mám problém s …“.  

 

Pokud máš možnost, kopie vytiskni. Pokud ne, piš̌ do sešitu.  

SB = učebnice, WB = pracovní sešit 

 

– zkontroluj si řešení z minulého týdne – SB 57/7, 58/1, 59/2; WB 45/5-6 – viz níže 

– WB 46/1 – doplň do křížovky třetí tvar sloves; pozor – některá jsou pravidelná 

– WB 46/2 – co se Ti stalo?; napiš pravdivé věty o sobě 

– WB 46/3 – dej slova do správného pořadí, aby vytvořila otázky 

– zápis – viz níže 

– WB 47/4 – Brad dělá průzkum na svůj projekt o zkušenostech teenagerů 

– použij nápovědu z dotazníku  

– piš Bradovy otázky se slůvkem ever 

– odpovídej o sobě – v záporu používej never 

– používej předpřítomný čas, tzn. have/has + -ed/3. sloupeček 

– vypracované cvičení mi pošli na e-mail belaskova@9zszlin.cz  

– WB 47/5 – podívej se na Trevorovy odpovědi na dotazník o používání angličtiny 

– piš otázky a odpovědi o Trevorových zkušenostech 

– používej předpřítomný čas, tzn. have/has + -ed/3. sloupeček 

– WB 48/6 – piš, co Trevor už někdy dělal nebo nedělal 

– používej předpřítomný čas, tzn. have/has + -ed/3. sloupeček 

– WB 48/1 – přečti si text; jsou tvrzení pravdivá nebo nepravdivá? 

– WB 48/2 – každý rok Yvonne jezdí na letní tábor; co tam můžeš dělat?; spoj slovesa z A 

s výrazy z B 

– WB 48/3 – podívej se na obrázky; Které věci Yvonne dělala?; používej předpřítomný čas, 

tzn. have/has + -ed/3. sloupeček 



– WB 49/4 – co jsi dělal?; pro každý výraz piš, zda jsi to dělal(a) nebo nikdy nedělal(a); 

používej předpřítomný čas, tzn. have/has + -ed/3. sloupeček 

– opakuj si nepravidelná slovesa  

– pro opakování můžeš využít i hru na 

https://elt.oup.com/student/project/level4/games/game2?cc=cz&selLanguage=cs a 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/games/game1?cc=cz&selLanguage=cs 

– uč se slovíčka 5AB – ústně i písemně 

(pro pomoc s výslovností použij online slovník – stačí kliknout na reproduktor a uslyšíš 

správnou výslovnost https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky/?sqId=&thru=&aq= ) 

– opakuj si a procvičuj na webu 

https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=global&selLanguage=en 

– můžeš si opakovat na https://www.umimeanglicky.cz/ a 

https://www.gamestolearnenglish.com/ 

– DOBROVOLNÉ – květnové číslo – můžeš si přečíst a třeba i poslechnout z časopisu 

https://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-may-june-2020/ 

 

 

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady nebo něco nebude jasné, kontaktuj mě na mailu 

belaskova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku. Ráda Ti pomohu. J 

 

Mgr. Lenka Bělašková 

 

 

 

 
Řešení z minulého týdne 

SB 57/7a 

 



 

SB 57/7b 

 
 

SB 58/1 

Sweet Sue is happy at the end because Smart Alec has fallen into a hole. 

 

SB 59/2 

 
 

WB 45/5-6 

 

 
 

 

 



Zápis 

 

HAVE YOU EVER …? = Už jsi někdy …? 

e.g.: Have you ever met a famous person? (Už jsi někdy potkal slavnou osobnost?) 

 Has Peter ever been to London? (Byl už Petr někdy v Londýně?) 

 

NEVER = nikdy 

e.g.: I’ve never eaten Indian food. (Nikdy jsem nejedla indické jídlo.) 

 Sue has never swum in the sea. (Sue nikdy neplavala v moři.) 

 

HOW MANY TIMES …? = Kolikrát …? 

e.g.: How many times have you ridden a camel? (Kolikrát jsi jel na velbloudovi?) 

 How many times has George been to Spain? (Kolikrát byl George ve Španělsku?) 

 

I’ve ridden it once.  1x 

 twice. 2x 

 three times. 3x 

 

 many times. mnohokrát 

 

JUST = právě 

e.g.: I’ve just finished my homework. (Právě jsem dodělal úkol.) 

 Jane has just cooked the dinner. (Jane právě dovařila večeři.) 

 

 

 

 

 

 

 


