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Pokyny pro samostudium obor zahradník: 

 

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. 

 

Procvičování: 

A: Úkoly do 10. 4. 2020: 
 učebnice str. 83 – requests and offers – žádosti, prosby a 

nabídky, cvičení 2 – nejprve dejte do správného pořadí slova vpravo 

na obrázcích, kdy sestavíte otázku, poté doplňte číslo otázky ke vhodné 

odpovědi – viz příklad  a3 

 učebnice  str. 83 – zškrtnout správné věty  

 pracovní sešit  - zkontrolovat, zda máte zpracované úkoly ze 

str. 64-66, ( při použití CD, případně textů k poslechu podle 

písmene T– vzadu v pracovním sešitě) 

 pracovní sešit str. 69 – cvičení 16 – doplnit předložky  
 

 

! Tyto úkoly zpracovat a zaslat na výše uvedenou mailovou 

adresu do 10. 4. 2020. 

 

1. Slovesa dejte do času minulého 
 

get married                                 play                                   be(2x) 
watch                                          have(2x)                           die 
buy                                              become                            meet 
go(2x)                                         start                                  live 

 



 
 
 
 

Kate´s life story.  
2. Použijte slovesa z 1. cvičení a utvořte text v čase 

minulém. 
U sloves, která použijete opakovaně máte v závorce 
počet, kolikrát je použijete v textu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

My mother´s life story. 
 
 
 
 
 
 

My mother  Kate     …………      in 1940.  

 



In 1946 she ……..school.    

 

  She   ………………to school by bus. 

She    ………………a very good student.  

She    ………………a brother. His name was Tom. 

From 1958 to 1962 she          ……………….to university.  

She    …………… a teacher. 

In her free time she      ………………… and     

………………..     . 

In 1966 she      …………………her future husband in London. 



In 1967 they      ……………………... 

They   ………………..two boys: me and my brother John.  

 My mum taught in a secondary school. She liked her job a lot. 

In 1990 they   ……………………. a  car and we   

moved to the country.  

 

 

We  ……………….. in a small house and we were very 

happy. 

 

My mum     ………………….. in 2010.  

 

 
2. Odpovězte na otázky ze sestaveného textu. 

 

a/ Was Kate born in 1941? 

 

b/ Did she have a brother? 

 

c/ What was her job? 

 

d/ When did they buy a car? 

 

e/  Where did she teach? 



 

f/  What happened in 1967? 

 

g/  Did she have three children? 

 

h/  Where did she meet her future 

     husband? 

 

 

3. Překlad:  

1. Mohu Vám doporučit nějaké květiny?  

2. Rád bych tři jabloně a 2 hrušně. 

3. Mám rád tulipány a narcisky. 

4. Máme velký skleník. 

5. Mohu Vám nabídnout červené karafiáty? 

6. Kolik stojí tyto květináče? 50 Kč. 

7. Nemám rád brokolici, česnek a červenou řepu. 

8. Mohu si koupit nové hrábě a kropicí konev? 

9. Prodáváte macešky? 

10.Bohužel, slunečnice jsou vyprodané, ale mohu vám nabídnout  

     krásné růže. 

 

 
 
 

 

 
 


