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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 – WB 46/1-3, 47/4-6, 48/1-3, 49/4 – viz níže 

– SB 59/5 – dělali Sweet Sue a Smart Alec tyto věci?; piš otázky a krátké odpovědi 

– SB 59/6a – podívej se na obrázky a fráze; piš věty, co jsi již dělal(a) nebo nikdy 

nedělal(a) 

– SB 60/1 – přečti si a poslechni si text; odpověz na otázky; pusť si 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_3_Th

ird_Edition_CD2_Track_18.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub 

(označ myší celý modrý odkaz; zkopíruj ho a vlož do vyhledávače 

v prohlížeči – po kliknutí odkaz nefunguje) 

– SB 60/2 – spoj začátky vět 1-8 s konci a-h; do sešitu stačí napsat např. 9k 

– SB 61/3 – odpověz na otázky 

– SB 60/text – najdi si neznámá slovíčka 

– SB 61/4a – uslyšíš o Lewisu Gordonu Pughovi, který je na obrázku; vyber správnou 

odpověď; pusť si 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_3_Th

ird_Edition_CD2_Track_19.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub 

(označ myší celý modrý odkaz; zkopíruj ho a vlož do vyhledávače 

v prohlížeči – po kliknutí odkaz nefunguje) 

– SB 61/4b – poslouchej znovu; odpověz na otázky 

– zopakuj si slovíčka 5AB 

– začni se učit slovíčka 5CD + Culture – 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 

WB 46/1-3 

 
 



WB 47/4 

2. Have you ever written to a magazine or newspaper? 

Yes, I have. / No, I have never written to a magazine or newspaper. 

3. Have you ever sent a Valentine’s card? 

Yes, I have. / No, I have never sent a Valentine’s card. 

4. Have you ever phoned a radio station? 

Yes, I have. / No, I have never phoned a radio station. 

5. Have you ever had a party in your house? 

Yes, I have. / No, I have never had a party in my house. 

6. Have you ever washed your own clothes? 

Yes, I have. / No, I have never washed my own clothes. 

7. Have you ever asked somebody out? 

Yes, I have. / No, I have never asked anybody out. 

8. Have you ever cooked dinner? 

Yes, I have. / No, I have never cooked dinner. 

 

 

 

WB 47/5-6 

 
 

 

 



WB 48/1-3, 49/4 

 


