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Ahoj kluci a děvčata, 

zdravím Vás opět po týdnu Vaší domácí přípravy. Čas nám běží jako voda a do 

konce školního roku nám zbývají 3 týdny a Vy se už určitě všichni těšíte na 

prázdniny, kdy nebudete muset sedět u PC a vzdělávat se na dálku, posílat 

vypracované úkoly a snažit se pochopit a porozumět všemu učivu za pomoci 

internetu, učebnic, nahrávek atd.  

Přiznám se Vám, že já se už velmi, ale doopravdy velmi těším na svou 

zaslouženou dovolenou a PC nechci vidět nejméně měsíc. Je tu velká 

pravděpodobnost, že s některými z Vás se už tento a další týdny budu potkávat 

ve škole, na co se velmi těším.  

A jaké úkoly jsem Vám připravila na tento týden samostudia? 

Tady jsou: 

1)  workbook- str. 76 - 77 – lekce 3 (Holidays) – new vocabulary, všechny části 

i Your project (poslední slovíčko je wreck) - zopakovat a doučit se 

2)  zůstává workbook str. 30 – 31- vypracovat cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6  (při 

vypracovávání těchto cvičení si zopakujete slovní zásobu, ale hlavně 

probranou mluvnici- minulý čas). Vypracovaná cvičení mi neposílejte ke 

kontrole, po 15. 6. dostanete klíč, podle kterého si budete moci 

zkontrolovat správná řešení těchto cvičení a také cvičení z minulého týdne 

samostudium aj 1. – 8. 6.) 

3) workbook str. 79 – Irregular verbs – přidat si zbývající slovesa a hlavně 

se je naučit zpaměti, poslední sloveso je sloveso.Toto je ten 

nejdůležitější úkol a zůstává Vám až do konce školního roku. Příští týden 

si přidáme další slovesa. Teď je máte pořád po sloveso to wite.Jak se je 

máte učit? Měli byste to sloveso vědět v neurčitku, v minulém čase a co 

znamená česky. Příklad: učíte se to break- broke- rozbít, zlomit. 

4) procvičování slovní zásoby, mluvnice, poslech, čtení –  
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Ze samostudií z minulých týdnů jste se měli naučit 47 nepravidelných sloves. 

Toto je ten nejdůležitější úkol a zůstává Vám až do konce školního roku. Příští 

týden si přidáme další slovesa. Teď je máte pořád po sloveso to run.Jak se je 

máte učit? Měli byste to sloveso vědět v neurčitku, v minulém čase a co 

znamená česky. Příklad: učíte se to break- broke- rozbít, zlomit. 

Úkoly na tento týden: 

Vypracovaná cvičení mi neposílejte ke kontrole, po 8. 6. dostanete klíč, podle 

kterého si budete moci zkontrolovat správná řešení 

3) workbook str. 79 – Irregular verbs – tuhle tabulku budete používat 

k vypracovávání cvičení, dokud se tvary nepravidelných sloves v minulém čase 

nenaučíte zpaměti 

4) pokud by se někdo velmi nudil a měl čas navíc, může si začít vypracovávat 

cvičení ve workbooku na str. 30- 31 

5) procvičování slovní zásoby, mluvnice, poslech, čtení –  

www.oup.com/elt/project 
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