
Plán domácí výuky od 15. 6. do 19. 6. 2020 - Anglický jazyk VII. B 

 

1. Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Učebnice str. 59, cv. 2 

1. Sweet Sue    2. Sweet Sue 

3. Smart Alec   4. Sweet Sue 

5. Smart Alec   6. Smart Alec 

7. Smart Alec   8. Smart Alec 

 

Učebnice str. 59, cv. 6a – možné věty: 

1. I have ridden a bike. 

2. I have never won a prize.  

3. I have never climbed a mountain. 

4. I have never been in a play. 

5. I have met a film star. 

6. I have been late for school. 

7. I have played chess. 

8. I have never seen a ghost. 

9. I have never driven a go-kart. 

 

Pracovní sešit str. 46, cv. 2 

2. A spaceship has landed in our street.  nebo  A spaceship hasn´t landed in our street. 

3. We have seen a Grand Prix.   nebo We haven´t seen a Grand Prix. 

4. I have used the Internet.   nebo  I haven´t used the Internet. 

5. Our class has visited the museum.  nebo  Our class hasn´t visited the museum. 

6. My friends have flown in a helicopter. nebo  My friends haven´t flown in a helicopter. 

 



Pracovní sešit str. 46, cv. 3 

2. Has Michael played …? 

3. Have they eaten …? 

4. Have you done …? 

5. Have you met …? 

6. Has your friend ridden …? 

 

2. Uč se slovíčka 5c, 5d. 

 

3. Také tento týden nás čeká trochu předpřítomného času.  

Pracovní sešit str. 47, cv. 4 – Brad dělá průzkum o zkušenostech teenagerů. Vytvoř podle tabulky a 

vzoru 1 otázky 2 – 8 a podle pravdy o sobě na ně odpověz. 

Pracovní sešit str. 48, cv. 2 – spoj aktivity, které se dají dělat na letním táboře. 

Pracovní sešit str. 48, cv. 3 – prohlédni si obrázky a napiš, které věci Yvonne už na táboře dělala a 

které ještě nikdy nedělala.   

 

4. A ještě čtení: 

Pracovní sešit str. 48, cv. 1 – přečti si text a označ, jestli jsou věty 1 – 8 pravda nebo lež. 

 

5. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi Project 3 a v lekci 5 – Unit 5 

v části Vocabulary si procvič slovíčka ve cvičeních 1 a 2: Exercise 1: Experiences, Exercise 2: Rubbish. 

Také hraj 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 čekám na vypracované úkoly 

(naskenované nebo přepsané ve Wordu) a také třeba na zprávu, jak se vám učení vede a jak se máte.  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.gamestolearnenglish.com/
mailto:fojtikova@9zszlin.cz


Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 


