
Anglický jazyk pro 8. třídu 
 

Týden od 25. 5. do 29. 5. 2020 
 

Culture - ( listening )- učebnice, poslech textu ze o Austrálii, str.64. Po poslechu prosím vypracujte cv. 

3a. do školního sešitu.  Neznámá a nová slovíčka najdete v pracovním sešitě na straně 84/Culture. 

Poslech textu najdete zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 2a; Page 57, Exercise 6a; Page 58, Exercise 1; Page 61, Exercise 6a; Page 62, Exercise 1b; 

Page 63, Exercise 3b 

elt.oup.com 

Opakování 5.lekce v pracovním sešitě (writing) vypracujte na str. 52/ cv.1,2 + str.53/ cv.4,5 and I CAN 

 

How the tiger got his sripes- (reading) - přečtěte a poslechněte si krátký příběh, jak tygr, ke svým 

pruhům přišel. Slovíčka najdete na straně 85 v PS a poslech je zde: (Během poslechu text zastavujte 

opakujte věty): 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 6: Audio. Page 68, Exercise 1b; Page 69, Exercise 5b; Page 70, Exercise 1; Page 74, Exercise 1b; Page 75, Exercise 3b; 

Page 76, Exercise 1 

elt.oup.com 

Conversation (speaking): This video with Lucy shows you which words you pronounce incorrectly. 

Please write down these words and pronounce them correctly 😉 

https://www.youtube.com/watch?v=_Nh0osOwuSk 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=_Nh0osOwuSk


 

10 English words that you pronounce 

INCORRECTLY | British English Pronunciation 

Improve listening! Here is the FREE audiobook offer: 

https://geni.us/audiobookFREE Sherlock Holmes book: 

https://geni.us/SherlockBook Then download Sherlock Holmes 

audiobook read by Stephen Fry: https://geni.us/SherlockAudiobooks 

Or Harry Potter read by Stephen Fry audiobook: 

https://geni.us/HarryPotterAudioBook Harry Potter books: https://geni 

... 

www.youtube.com 

Vaše práce mi prosím pošlete do pátku 29.5. do 12h. Děkuji za spolupráci, zdraví Lenka Mlsová 

 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=_Nh0osOwuSk
https://www.youtube.com/watch?v=_Nh0osOwuSk
https://www.youtube.com/watch?v=_Nh0osOwuSk


Týden od 18. 5. – 22. 5. 2020 
 

Slovíčka z lekce 5D - pracovní sešit str. 84. Slovíčka si přepište do školního sešitu, naučte se je 

nazpaměť a nechejte se 2x přezkoušet od rodičů (1x písemně, 1x ústně) 

Nepravidelná slovesa - opakování všech nepravidelných sloves, nahlas si přečti sloveso a zkus si říci 

všechny 3 tvary. 

Učebnice - str.62 - Kids (listening) Poslech si zastavujte a zkuste opakovat správnou výslovnost: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

What do you think happens next? 

Here is the end of the story : 🙂 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 2a; Page 57, Exercise 6a; Page 58, Exercise 1; Page 61, Exercise 6a; Page 62, Exercise 1b; 

Page 63, Exercise 3b 

elt.oup.com 

Everyday English (online cvičení - učebnice str.63/4a) zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/everydayenglish?cc=cz&selLanguage=cs 

Everyday English | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Everyday English. Click on the words in the correct order. Copyright © Oxford University Press, .All Rights Reserved. 

Privacy Policy| 

elt.oup.com 

Pracovní sešit: celá str.50 (práce s novými slovíčky a Everyday English) + cv.4,5/str.51 

Konverzace: bude zaslána žákům individuálně na email. 

Vaše práce mi posílejte do pátku 22.5. do (12h). Hezký týden přeje Lenka Mlsová 

 
 

  

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/everydayenglish?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/everydayenglish?cc=cz&selLanguage=cs


Týden od 11. 5. – 15. 5. 2020 

 
 

Nepravidelná slovesa: Zopakujte si prosím celý druhý sloupec nepravidelných sloves na předsádce 

vašeho pracovního sešitu. 

 

Učebnice: str.61/cv.3 Definitions - vypište si dvanáct spojení do školního sešitu a naučte se je 

nazpamět jako slovíčka: 

Např: 1) A cub - a baby bear 

           2) hibernate - to sleep through the winter.......atd.(etc.)  

Po té se nechte od někoho přezkoušet a přeříkejte definici. 

 

Zopakujte si trpný rod "online cvičení" (mix časů) zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Reading - učebnice str. 61 /A Green Quiz  (Text si přečtěte a zkuste si tipnout správnou odpověď) Po 

té si "quiz" poslechněte a zkontrolujte si vaše odpovědi s těmi správnými 🙂 

Poslech zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

 

Pracovní sešit: str. 49/cv.4 (zkuste vypracovat křížovku, co budete znát) + cv.6 ( Writing) v tomto 

cvičení napište alespoň čtyři příklady, jak pomáháte životnímu prostředí.  

 

Sing a song: https://www.youtube.com/watch?v=V5M2WZiAy6k 

 

Konverzace: bude zaslána žákům individuálně na email. 

 

Vaše práce prosím posílejte do pátku 15.5. do 12 h. Děkuji Lenka Mlsová 

 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=V5M2WZiAy6k


 

Imagine Dragons - Natural (Lyrics) 

Get Origins, ft. Natural, Zero, Machine and Bad Liar, out now: 

http://smarturl.it/OriginsID Shop Imagine Dragons: 

http://smarturl.it/ImagineDragonsShop Sign up for email updates: 

http://smarturl.it/ID_Email Listen to Imagine Dragons on Spotify: 

http://smarturl.it/ID_Discography Catch Imagine Dragons on tour: 

http://imaginedragonsmusic.com/tour ... 

www.youtube.com 

 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 2a; Page 57, Exercise 6a; Page 58, Exercise 1; Page 61, Exercise 6a; Page 62, Exercise 1b; 

Page 63, Exercise 3b 

elt.oup.com 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=V5M2WZiAy6k
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=V5M2WZiAy6k


Týden od 4. 5. – 7. 5. 2020 
 

Učebnice - str. 59 (listening) ex. 5a - Poslech zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Text si prosím poslechněte, opakujte věty po audio-nahrávce, zaznamenejte správné odpovědi ze cv. 

5a (Odpovědi se pokuste napsat celou větou) + cv.5b (Doplňte věty na základě stejného poslechu 

slovíčky z nabídky, neznámá slovíčka vyhledejte ve slovníku). Věty zapište do školního sešitu. 

 

Slovíčka 5C - str. 84 (slovíčka se do konce týdne naučte, vypište si je rovněž do školního sešitu a 

nechte se opět 2x přezkoušet - 1x ústně + 1x písemně) 

 

Učebnice -  str. 60 - (listening) + cv. 1c zapsat do školního sešitu (najděte jména míst a názvy osob) - 

pracujte s textem  

Poslech zde:  

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 2a; Page 57, Exercise 6a; Page 58, Exercise 1; Page 61, Exercise 6a; Page 62, Exercise 1b; 

Page 63, Exercise 3b 

elt.oup.com 

 

 

Pracovní sešit str. 48/cv.1,2 (reading) 

 

Konverzace - práce s časopisem + poslech (bude zasláno individuálně žákům na email) 

 

Vypracovanou práci mi prosím zašlete do čtvrtka 7.5. do 12 h, děkuji zdraví Lenka Mlsová 

 
 

  

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs


Týden od 27. 4. – 30. 4. 2020 

 
 

Slovíčka - lekce 5B (str.84) - slovíčka si vypište do školního sešitu, nastudujte a nechte se opět 2x 

přezkoušet, 1x písemně a 1x ústně. 

 

Učebnice - str.58 - text Smart Alec´s plan. Poslechněte si, zastavujte audio nahrávku, vyslovujte a 

opakujte. Pokuste se porozumět příběhu. Zde poslech: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

V této lekci si rozšíříme znalosti trpného rodu o čas minulý, budoucí a předpřítomný (hezky 

vysvětleno v PS na str. 79-80) Nastudujte. 

Vyzkoušejte si online cvičení 1) 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs 

 

+ online cvičení 2) 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs 

Exercise 3: Passive voice: different tenses (2) | Project Fourth Edition | Oxford 

University Press 

Exercise 3: Passive voice: different tenses (2) Complete the sentences with the correct passive form of the verbs in 

brackets. 

elt.oup.com 

 

Exercise 2: Passive voice: different tenses (1) | Project Fourth Edition | Oxford 

University Press 

Exercise 2: Passive voice: different tenses (1) Click on the words in the correct order. 

elt.oup.com 

 

Zápis do školního sešitu: 

Trpný rod v minulém čase: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs


 

She was chosen for the school play. (Byla vybrána pro školní divadelní hru.) 

They weren´t invited to the wedding. (Nebyli pozvání na svatbu.) 

Were you arrested? (Byl jsi zatčen?) 

 

Trpný rod v budoucím čase: 

 

It will be done by tomorrow. (Bude to uděláno do zítra.) 

She will not be chosen. (Nebude vybrána.)  Zkrácený tvar je won´t - (již známe) She won´t be chosen. 

Will you be taken to the airport? (Budeš vzata(ý) na letiště?) 

 

Trpný rod v předpřítomném čase: 

 

The criminals haven´t been arrested by the police. (Zloději nebyli zatčeni policií.) 

It has been stolen. (Bylo to ukradeno.) 

 

Pracovní sešit: strana 46/cv.2,3 + str.47/cv.5 

 

Úkoly prosím naposílejte do čtvrtka 12h. Případné dotazy prosím pište na emailovou adresu. Děkuji, 

zdraví Lenka Mlsová 

 

 
 

  



Týden od 20. 4. – 24. 4. 2020 
 

Učebnice (listening) str. 56 poslech textu (opakování) prosím při poslechu si věty zastavujte a zkuste 

opakovat po zvukové nahrávce. Zde 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

 Zápis do školního sešitu: 

Trpný rod - přítomný čas.(Passive voice- present) -funguje úplně stejně jako v češtině. Z předmětu 

uděláte podmět a sloveso je v trpném tvaru. (Např. Taška je ukradena. v AJ " The bag is stolen". nebo 

Testy jsou opraveny. "The tests are corrected." 

Trpný rod tvoříme pomocí slovesa : to BE + sloveso v příčestí trpném (třetí tvar u nepravidelných 

sloves, nebo koncovka - ed u sloves pravidelných.) 

Podrobnější vysvětlení najdete v pracovním sešitě na straně 78-79 (nastudujte) 

Pracovní sešit- vypracujte dvojstranu str. 44 + 45 (pokud něčemu nebudete rozumět, tak prosím 

pište) 

Učebnice (listening) str. 57/cv.6a  (Poslechněte si text a napište mi prosím do školního sešitu správné 

odpovědi.) 

Zde: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

A song: jednoduchá píseň, kde je ukázáno převedení vět z aktivní formy do pasivní. (Píseň je 

jednoduchá, pro vás žádný hit, jen vydržte do konce 🙂) 

https://www.youtube.com/watch?v=ARaEpSAD-ng 
 

 

Passive Voice Song - Rockin' 

English 

For ad-free videos and other content visit 

www.rockinenglishlessons.com Animated 

musical English lesson on active and passive 

voice. Sing along, learn English and rock! 

Lyrics: I sing the song. The song is sung by 

me. You play the song. The song is played by 

you. He plays the drums. The drums are 

played by him. She sings the song. The song 

is ... 

www.youtube.com 

 

 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=ARaEpSAD-ng
https://www.youtube.com/watch?v=ARaEpSAD-ng
https://www.youtube.com/watch?v=ARaEpSAD-ng
https://www.youtube.com/watch?v=ARaEpSAD-ng


Extra: práce s časopisem poslaná žákům individuálně na mail + poslech (práce s časopisem je 

relaxační záležitostí, rozvíjí cit pro jazyk a dozvíte se spoustu zajímavých informací.) 

Konverzace: Bude zaslána individuálně během týdne na mail. 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 2a; Page 57, Exercise 6a; Page 58, Exercise 1; Page 61, 

Exercise 6a; Page 62, Exercise 1b; Page 63, Exercise 3b 

elt.oup.com 

 
Týden od 14. 4. – 17. 4. 2020 

 Slovíčka z lekce 5A (str. 83,84) vypsat si je do školního sešitu a naučit se je. Nechte se 
prosím vyzkoušet od rodičů (1x písemně, 1x ústně) 

 Učebnice (str.56) nejdříve vypracujte cv.1a do školního sešitu. Prosím pište celá 
spojení, např.: 1D - the ice caps = the ice in the Arctic and  the Antarctic 

 Přečti text -Climate change v učebnici na straně 56 a pracuj s novými slovíčky, kromě 
slovíčka pollution ze cv. 1a, tam lze dosadit ostatní zbývající slovíčka (zkuste to) Např. 
1) Climate change, 2) Greenhouse gases...atd. 

 Překlad (v rámci konverzace opakování minulého času nepravidelných sloves) - 
zapište do školního sešitu: 

1) Vyrobili brnění proti nepřátelům. 
2) Četla o zdravém jídle a cvičení. 
3) Strávili jsme pěkné prázdniny na chatě. 
4) Včera neběžel maraton. 
5) Před hodinou jsme nejeli vlakem. 
6) Nemyslel jsi na nás. 
7) Napsal jsi ve čtvrtek ten dopis? 
8) Zaplatil v pekařství? 
9) Vyhráli minulý rok ten šampionát? 

 Test 4. lekce bude žákům zaslán individuálně na email 
 Vyplněné úkoly prosím naposílejte do pátku 17. 4. do 12h, děkuji. 

 
  

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs


Týden od 6. 4. - 13. 4. 2020 

 
 

Učebnice- str. 54 (speaking) cvičení 1. Říci si nahlas 10 vět o obrázku s použitím vazby  
There is/there are (nezapisujete do šk.sešitu) - uvědomte si, že popisujete nějakou činnost: 
                    There is a woman taking a photo. 
                    There are children playing a baseball. 
                   -str. 54/cv.3 (writing)(zapiš do školního sešitu) uprav sloveso v závorce (bude v 
infinitivu nebo s koncovkou - ing?) -opakování gramatiky z učebnice ze strany 45 
                    - str. 54/cv.4 (zapiš do školního sešitu) - vyber správný tvar přídavného jména 
(použij tabulku na straně 48) 
Nepravidelná slovesa- (drill) procvičuj výslovnost 
na: https://www.helpforenglish.cz/article/2007022102-anglicka-nepravidelna-slovesa 
A song :(zazpívej si pro radost) 
https://www.youtube.com/watch?v=sJQYoGyEtDs 
Happy Easter holiday! 
Úkoly prosím naposílejte  ke kontrole do pondělí 13.4. Děkuji, zdraví Lenka Mlsová 

 

Fool's Garden-Lemon Tree lyrics 

It's my first video, so I hope u'll like it, please comment 

and subscribe. 27.8.2015. ~ So I started making videos 

with my best friend, with two of us doing bunch of stuff. 

Check it out if you are interested to find out more about us 

and have fun ️ 

https://youtu.be/sC6GgA8WHqU?list=PLVlonqfSeQPuE_

TP6RM0JyFEDAZhOSdIR 

www.youtube.com 

 
Vypracované úkoly prosím posílejte ke kontrole do pondělí 13.4.2020 

 
  

https://www.helpforenglish.cz/article/2007022102-anglicka-nepravidelna-slovesa
https://www.youtube.com/watch?v=sJQYoGyEtDs
https://www.youtube.com/watch?v=sJQYoGyEtDs
https://www.youtube.com/watch?v=sJQYoGyEtDs


Týden od 30. 3. - 3. 4. 2020 
 

Nové zadání pro týden od 30.3. nám prosím naposílejte do pátku 3. 4. 2020. 

 

Učebnice str. 51/cv. 5a (zapiš do školního sešitu tento jednoduchý rozhovor ve správném pořadí) 

Školní sešit - zápis: 

                     Prosba (Asking people to do things) 

Mohu se ptát dvěma způsoby: 

1) Could you open the door for me, please? (Tento způsob se začátkem otázky Mohli byste mi otevřít 

dveře, prosím? již známe 

2) Would you mind giving me a lift, please? (Nevadilo by Vám, kdyby jste mě svezl,prosím? Tento 

způsob prosby je pro nás nový. Pozor po vazbě Would you mind ---- nasleduje sloveso s koncovkou - 

ing. (Např. Would you mind bringing me a cup of tea, please? nebo Would you mind lending me 

your pen, please? Přeloženo : Nevadilo by vám přinést mi šálek čaje, prosím? nebo Nevadilo by vám 

půjčit mi vaše pero, prosím? 

Pracovní sešit: Procvičte si v PS novou látku a vypracujte str.41/cv.3a+3b 

                          - celá strana 43 (opakování) 

Projekt - dokončení projektu "My hero" (týká se žáků, kteří ještě neodevzdali) 

Nepravidelná slovesa - opakování celého druhého sloupce na předsádce pracovního sešitu (to lie- to 

write) 

A song - zazpívejte si pro radost - učebnice str. 67 

              - hudba zde: https://www.youtube.com/watch?v=efiDnHS3fzk 

 

Konverzace - pracovní list bude žákům zaslán individuálně na mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=efiDnHS3fzk


Týden od 23.3.-27.3.2020 
 
 
Učebnice -  nahlas přečíst rozhovory str. 50/cv 1, 2 (cvičení 2 je spíše o porozumění textu) 
Napište si věty ze cvičení 2 do školního sešitu, vyberte správná slova ve větě. 
  
Školní sešit- dále si tam prosím zapište Everyday English (učebnice str. 51/ cv. 4a - 9 vět) 
Tyto věty najdi v textu, správně je spoj a zapiš, nauč se je nazpaměť a zároveň se pokus o 
překlad.  
 
 PS- str. 83 (slovíčka z lekce 4D - zapsat do školního sešitu, naučit se je a nechat se 2x 
přezkoušet od rodičů- jednou ústně a podruhé písemně) 
      - celá strana 40 
      - celá strana 42 (opakování) 
 
Konverzace - opět objednávání jídel (poslech z PS - str. 41/cv.4 + cv. 5 (pokus se o vymyslet 
a dosadit správné výrazy v dialogu) Nehledejte žádné složitosti, prosím. 
Díky za spolupráci a do dalšího týdne přeji hodně elánu. Zdraví Lenka Mlsová 

Nové zadání pro týden od 23.3. mi prosím naposílejte do pátku 27. 3. 2020. 

 
 

Týden od 16.3.-20.3.2020 
 

Žádám 8. třídu, aby mi poslali vypracované a ofocené úkoly z minulého týdne do úterý 
17.3. (prodlužuji Vám termín vzhledem k lyžařskému výcviku).  

Úkoly z tohoto týdne posílejte prosím do pátku 20. 3. do 12h ofocené, či napsané 
přímo do mailu.  
Pokud budete mít s něčím problém, napište, vše společně vyřešíme. V případě, že se 
mnou nebudete spolupracovat, upozorňuji, že pasivitu ohodnotím sníženou známkou ke 
konci školního roku. 
          

Týden 16.3.-20.3. 
         - Slovíčka z lekce 4C (PS- str. 83), naučit se je nazpaměť, nechat se přezkoušet od 
rodičů. 
         - PS- celá str. 39 (CD si přehraj, vyplň cv.4). Ve cvičení 5,6,7 se jedná o seřazování 
přídavných jmen před podstatné jméno. Lze se orientovat podle češtiny. Na prvním 
místě je velikost (size), druhé je teplota (temperature) a třetí je barva (colour), ta je 
nejblíže podstatnému jménu. 
Dle cv. 5/str.39  A cold, dark night /  my big warm bed  / long red hair 
  Cvičení 6 a 7/str. 39 vypracuj samostatně (rodiče podepíší) 
          - Z učebnice str. 49/cv 6b vypracuj do sešitu (Máte to tam předepsané, doplňuj do 
vět, některé věty můžeš vynechat, nebo si vymyslet své) V sešitu ofoť a pošli, nebo přímo 
napiš mail. 
           - Konverzace- v příloze najdete poslech a pracovní list (prac.list) vyplň a pošli zpět 
mailem 
Díky za spolupráci 
------------------------------------- 



 
Domácí úkoly pro anglický jazyk do 13. března 2020: 

– Dokončení projektu „My hero“. 
– Učebnice str. 48/ cv. 2a,b – zapsat tabulku a cvičení do školního sešitu (opakování), 
pracovat se slovníčkem. 
– PS str. 37/ cv. 5 + str. 38/cv. 1 (opakování vět – přečíst nahlas, porozumění, příprava 
na test). Ti co nepsali test 4A, 4B – procvičit a získat informace od spolužáků. 
– Konverzace – otevřít Youtube: zadat do vyhledávání: „at the restaurant conversation“ 
projít videa. 


