
Domácí příprava 16.3.-20.3. Ivona Tomková

Anglický jazyk

3.BC

UČ str. 40 přečíst článek o návštěvě muzea voskových figurín

 naučit se nová slovíčka clown, pirate, police officer, cowboy

PS str. 39/3, 4

5.B

UČ str. 40/1 – zopakovat si vyjadřování času

      str. 40/2 a) napsat do sešitu – použít nápovědu z rámečku

                       b) napsat do sešitu dvě věty  (otázky – odpověď)

PS str. 32/1 poslechnout si stopu 17 na CD a nakreslit ručičky k hodinám

6.D

UČ str. 11 přečíst článek Birthdays in Britain + do sešitu odpovědět na otázky 1-5 ve cv. 
8b)

PS 5/6  napiš kladné nebo záporné věty o sobě (1-5) a o svém kamarádovi (6-10)

7.B

PS str. 48-49 vypracovat všechna cvičení



8.C

UČ str.  10 přečíst si článek A surprise for Smart Alec a do sešitu přepsat doplněné 
věty cv.2 str.11

Zopakovat si minulé tvary slovesa BE (was/were) a do sešitu vytvořit otázky a odpovědi 
cv.5a) str.11 podle příběhu (např. 1. Were Mr and Mrs Salt away? Yes, they were.  2. 
Were they in London? No, they weren´t. They were in Paris.)

9.ABCD

Na internetu si najít informace ke Dni svatého Patrika a písemně do sešitu odpovědět na
následující otázky (anglicky!!!!  )

1. When is st. Patrick´s Day?
2. Which country is Saint Patrick the patron saint of?
3. Where and when was Saint Patrick born?
4. When did he die?
5. What animal did he banish from Ireland?
6. What flower did he use to explain Catholicism?
7. Where is Saint Patrick´s Day celebrated?
8. What happens if you do not wear green clothes?
9. In which American city is the river dyed green for St. Patrick´s Day?
10. What is the nickname for Ireland?

PS str. 60/1 doplň do vět slova s přeházenými písmeny, 60/2 doplň rozhovor výrazy 
v šedém rámečku, 60/3 spoj dvě poloviny výrazů


