
 

  

 

 

 

II. stupeň - domácí příprava – 1. 6. – 5. 6. 2020 

 

7.A 

Hello for everyone!! Zdravím vás všechny!! 

Použitelné webové stránky: 

www.vyuka.lingea.cz   www.oup.elt.com/student/project     www.helpforenglish.com    

- na těchto stránkách najdeš poslechy z učebnice: www.oup.com/elt   vpravo najdeš 

sekci Materiály ke stažení → Audionahrávky →Project 3rd edition → Level 2 → Unit 6 

→Page XX, Exercise XX 

1/Kontrola z minulého týdne: 

73/4 He doesn´t have to learn a lot of lines. He has to sing. He has to wear make-up. 

He doesn´t have to dance. He doesn´t have to play a musical instrument. He has to do 

some scenes again.  

Workbook  

58/1  2. a romco m 3. a musical 4. a comedy 5. a western 6. a horror 7. a sci-fi

 8. a cartoon 

58/2  2. horror 3. romcoms 4. thrillers 5. westerns 6. sci-fi 

59/4  2. doesn´t have to help make 3. has to do 4. have to help 5. doesn´t 

have to buy 6. They have to think 7. They don´t have to make 

59/5 2. Does your mother  have to go shopping every week? 3. Do your classmates 

have to stand up when a teacher comes into the room? 4. Do your parents have to pay 

for your school? 5. Does your teacher have to come to school on Saturdays? 6. Do 

you and your friends have to buy your own clothes? 

PL 

1. 1. had to 2. has to 3. will/´ll have to 4. have to 5. had to 

2. 1. don´t have to  2. didn´t have to 3. Does ….have to …… doesn´t 

4.will not have to/won´t have to 5. Did…….have to…… did 

3.  1. didn´t have to wait 2. Do ….have to read…. ..we don´t 3. will/´ll have to 

go/leave 4. Did …have to pay…..I did  5. will not/won´t have to stay 6. 

doesn´t have to walk 7. Will ….have to wait 8. had to buy 

http://www.vyuka.lingea.cz/
http://www.oup.elt.com/student/project
http://www.helpforenglish.com/
http://www.oup.com/elt


 

  

 

 

 

2/ Novinky pro tento týden: 

➢ 73/7 – poslech – proč nemůže Liz dělat následující aktivity? Spoj podle poslechu 

aktivity a důvody v tabulce 

• pak podle příkladu 7b říkej věty 

➢ U6D – The lost penguin str. 74 

• přečti si a poslechni poslední díl příběhu 

• 74/1 - doplň jména podle příběhu do vět (ústně) 

V příběhu jsou 3 způsoby, jak v Aj můžeme navrhnout nějakou činnost. Napiš si je 

do sešitu: 

Making suggestions - návrhy  

Why don´t we go to the zoo? 

Shall we go to the zoo? 

Let´s go to the zoo! 

• Do češtiny překládáme věty: Pojďme …! Nepůjdeme ….? 

Souhlas s návrhem vyjádříme např. 

OK. That´s a good idea. Where shall we meet? To je dobrý nápad. Kde se 

sejdeme? 

• Zkus přeložit: When shall we meet? Let´s have a drink! Why don´t we have 

a pizza? 

➢ 75/4a – spoj činnosti a obrázky a zkus dát návrhy na jednotlivé činnosti (používej 

všechny 3 způsoby) , odpovídej  

➢ 75/5a  - poslechni si rozhovory a odpověz na otázky: Co budou lidé dělat? Kdy? 

Kde se setkají? V kolik hodin? 

5b – doplň rozhovory a zkontroluj podle poslechu 

➢ 75/6 – vyber si jedno zadání a udělej podobný rozhovor jako je v 5b – napiš 

rozhovor a pošli mi ho !!! 

➢ Workbook 60/1,2,3 

 

To je pro tento týden vše!!! Mějte se pěkně!!! 

 

   

 



 

  

 

 

 

8.A 

Hello for everyone!! Zdravím vás všechny!!! 

Použitelné webové stránky: 

www.vyuka.lingea.cz   www.oup.elt.com/student/project     www.helpforenglish.com    

- na následujících stránkách najdeš poslechy z učebnice: 

 www.oup.com/elt   vpravo najdeš sekci Materiály ke stažení → 

Audionahrávky →Project 3rd edition → Level 3 → Unit 3 →Page XX, 

Exercise XX 

1/Kontrola z minulého týdne: 

34/2 – 1. Boy´s name is John Anderson.  2. He lives in Cranford.  3. He went to the 

dam because he wanted to go fishing. 4. He cycled back to the town and told them 

that the dam was breaking. 5. Because he can´t go fishing. 

34/3 1. the morning 2. cycling 3. crack 4. cycled 5. breaking 6. into 

buildings 7. post office  8. fishing 

PL 1. 1. was listening 2. was having 3. arrived 4. cut  5. was wearing 

2.1. was watching, called  2. were swimming, started  3. came, was cooking

 4. woke up, was swimming 5. saw, was going  

3.1. were having, called 2. woke up, was shining 3. came, were tidying 

4. was going, met 

2/ Něco málo nového pro tento týden: 

➢ posílám dva odkazy, oba jsou na procvičení rozdílu past simple/continuous 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-continuous 

- tady je pod vysvětlením několik druhů procvičování (výběr, vpisování…-), 

vyzkoušej! 

https://www.youtube.com/watch?v=P_SRx1GBJHw 

- tady je procvičování s obrázky, vyzkoušej! 

➢ uč. str. 35/5 – doplň oba příběhy, použij sloveso v závorce (past simple/ 

continuous) 

➢ workbook str. 24-25 

➢  na závěr něco na jen tak pro zábavu (snad) 

http://www.vyuka.lingea.cz/
http://www.oup.elt.com/student/project
http://www.helpforenglish.com/
http://www.oup.com/elt
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-continuous
https://www.youtube.com/watch?v=P_SRx1GBJHw


 

  

 

 

 

 

Kam budou jednotlivý kamarádi cestovat?  Jak budou cestovat? Můžeš mi to poslat☺ 

To je pro tento týden vše, mějte se fajn !!! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

9. ABCD 

Hello for everyone!! Zdravím vás všechny!! 

Použitelné webové stránky: 

www.vyuka.lingea.cz   www.oup.elt.com/student/project     www.helpforenglish.com   

   

1/ Kontrola z minulého týdne: 

72/1b  a7, b2, c5, d4, e6, f1, g3 

73/2 1. Because he wanted to try out his new camera. 2. Stephanie and Yvette 

3. A dog 4. She was in the car. 5. There was a robbery. 6. Because 

he thought the man outside was one of the robbers. 7. Because the 

phone wasn´t working 8. He decided to escape out of the back door. 

Workbook 

58/1  1. at, up 2. for 3. got, stay 4. for, group 5. well  6. surfboard, out 

7. hid 8. off 

Pořadí textu: 6, 5, 8, 1, 4, 2, 7, 3 

58/2  2. Because he had to go to school. 3. Because he wanted to try out his surfoard.

 4. Because he didn´t know if his mum was home or not. 5. Because he saw his 

mum on the beach. 6. Because he had a very bad cold. 

58/3 2. robbers 3. fun 4. funny  5. photographs 6. photographer . 7. quick 8. 

quickly   

 

2/ Novinky pro tento týden: 

poslech: www.oup.com/elt   vpravo najdeš sekci Materiály ke stažení → Audionahrávky 

→Project 3rd edition → Level 3 → Unit 6 →Page XX, Exercise XX 

➢  Phrasal verbs (frázová slovesa) uč. str. 73/4 

- hodně anglických sloves má dvě části: 

verb (sloveso) + particle (částice) – nejčastěji předložka nebo příslovce 

např.   get  up 

  wake  up 

  sit  down 

http://www.vyuka.lingea.cz/
http://www.oup.elt.com/student/project
http://www.helpforenglish.com/
http://www.oup.com/elt


 

  

 

 

 

V angličtině se používají hodně, my máme jen pár základních: 

4b – spoj slovesa a částice a vytvoř frázová slovesa 

➢ workbook str. 59/5 – spoj slovesa ze sloupečku A s výrazy ve sloupečku B, kam 

přidej další možný výraz 

59/6 napiš věty a použij frázová slovesa 

59/7 použij frázová slovesa z rámečku do textu  

59/8 doplň věty s frázovými slovesy 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=p_WEXjuZn80 

- jedno krátké video k frázovým slovesům 

➢ Kids uč. str. 74 – přečti si a poslechni poslední část našeho oblíbeného (☺) 

příběhu 

- zkus odpovědět na dvě otázky před textem a následně vyber správná 

zakončení vět 75/2 a odpověz na další otázky 75/3a 

- poslechni si úplný závěr příběhu 75/3b 

To je vše! 

Je mi jasné, že  většina má teď před sebou přijímací zkoušky, takže, co stihnete, to 

stihnete.  

Držím vám všem palce, ať vám to u přijímaček vyjde, tak, jak chcete!!! 

Buďte v pohodě!!!☺ 

Přeji pěkný týden!!! 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p_WEXjuZn80

