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Procvičování.  

1.  Cvičení, která dle pokynu doplňujete do učebnice nebo 

pracovního sešitu nezasílat. 

2. Zaslat zpracované zadávané úkoly - ( označené zpracovat a zaslat ) 

na výše uvedenou mailovou adresu. 

 Úkoly budu zasílat nejen v PDF , ale i  ve wordu, kde je možné 

je  rovnou doplňovat do počítače a formou přílohy mi je poslat 

zpět. Tak je opravím a opravené odešlu. Děkuji. 

 

 

Učebnice: 

 str. 86, cv. 1 – spojit přídavná jména s podstatnými jmény, 

porozumět překladu do ČJ 

Pracovní sešit 

 str. 68 – cvičení 11 – doplnit vpravo přídavná jména a poté křížovku 

 str. 68 – cvičení 12 - na základě poslechu(CD vzadu), případně 

T11.8 – str. 90 doplnit dialogy a napsat k nim do pracovního sešitu   

překlad do ČJ 

 
Odborná slovní zásoba – opakování dle probraných úkolů 

 

Zpracovat a zaslat do 30. 4. 2020. 

1. Napiš podle obrázků co umíš a neumíš  I can – I can´t 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

                              
 



2. Spoj věty – čísla a písmena, které k sobě patří, vypiš je po 

dvojicích a přelož do ČJ. 
 
1. I forgot your birthday. I am really sorry.    A: The CD player is broken. 

2. I am lost. Can you help me?                        B: You put it on the table. 

3. This computer doesn´t work.                       C: It doesn´t matter. 

4. I can´t find my plane ticket.                         D: Did you push this button? 

5. I don´t understand this word.                       E: Where do you want to go? 

6. What´s the matter?                                       F: Check it in your dictionary. 

 

 
3.Oprav chyby.  

1. Yesterday I were at home. 

2. Do you cook lunch last weekend? 

3. She cans speak English. 

4. Paul often use a computer. 

5. Can you skiing? 

6. Can she plays tennis? 

7. Do your brother like animals? 

8. The don´t go to Paris last holidays. 

9. My brother sawed it last weekend. 

10.  Did you met him last month? 

 


