
Plán domácí výuky od 8. 6. do 12. 6. 2020 - Anglický jazyk VIII. A 

 

1. Zkontroluj si práci z minulého týdne: 

Učebnice str. 59, cv. 2 

1. Doesn´t say  2. False  3. True  4. False  5. True 

6. True   7. False  8. True  9. False 

 

Učebnice str. 58, text – možné věty: 

a) jednu větu v trpném rodě přímného času 

 The Golden Dolphin award is presented every year at the Global Theatre.  

b) jednu větu v trpném rodě minulého času 

 Last year it was won by Professor Wise.  

c) jednu větu v trpném rodě budoucího času 

 The event will be watched by millions of people on TV.  

d) jednu větu v trpném rodě předpřítomného času 

 The real professor has been kidnapped.  

 

Učebnice str. 59, cv. 5 

1. The van was parked by Smart Alec.  

2. The award will be stolen by some criminals. 

3. The award has been won by Doctor Sage this year. 

4. The professor´s beard was pulled by Smart Alec. 

5. The criminals haven´t been arrested by the police. 

6. The show was seen by millions of people. 

7. The award has been taken to the bank by Doctor Sage. 

8. It will be kept in the bank in a safe. 

9. The award will be protected by the police next year. 



 

Pracovní sešit str. 46, cv. 3 

1. are cut down 

2. are used to 

3. is caused 

4. is lost. 

 

Pracovní sešit str. 46, cv. 4 

1. were cut down. 

2. were used to make paper. 

3. was caused by deforestation. 

4. was lost. 

 

Pracovní sešit str. 46, cv. 5 

1.will be cut down. 

2. will be used to make paper. 

3. will be caused by deforestation. 

4. will be lost. 

 

2. Zopakuj si slovíčka 5a, 5b a uč se slovíčka 5c, 5d. 

 

3. Reading – čtení. 

Učebnice str. 60 –Save the orphan bears 

- přečti si dopis nebo si ho poslechni na: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_4_Third_Edition_CD3_Track_

8.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

 

- str. 60, cv. 2 - do sešitu English napiš, jestli jsou věty pravda (true), lež (false) nebo se to v textu 

neříká (it doesn´t say)   

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_4_Third_Edition_CD3_Track_8.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_4_Third_Edition_CD3_Track_8.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


4. Procvičování slovní zásoby: Definitions 

Učebnice str. 61, cv. 4 – do sešitu English spoj slova 1 – 12 s jejich definicí a – l 

např. 1 F 

 

5. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách 

https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi  Project 4 – Unit 5 a 

udělej si cvičení v části Vocabulary:  Exercise 2: Definitions a v části Grammar Exercise 3: Passive 

voice: different tenses (2) 

 

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 e-mail – fojtikova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku. Na e-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 
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