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Pokyny pro samostudium do 22. 4. 2020: 

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 

 do 22. 4.  2020. Úkoly posílám v PDF i ve wordu. Pokud 

si je budete stahovat z PDF, převeďte je zkopírováním do 

wordu, kde můžete rovnou doplňovat do počítače a 

formou přílohy mi je poslat zpět. Tak je opravím a 

opravené odešlu. Děkuji. 

 

Unit 7 

Doplnit do učebnice a pracovního sešitu – nezasílat! 

Učebnice 
 str. 52, cvičení 1 – slovní zásoba adjectives- přídavná jména – dát 

písmenka do správného pořadí 

 str. 52, cvičení 2 – doplň pod obrázky opačná přídavná jména  
 str. 53 – cvičení 1 - A postcard – pohled 

tento pohled si přečíst a zvládnout překlad, případně vyhledat pro 

vás neznámá slovíčka v slovníku ( slovník na Seznamu) a napsat si 

je do textu 

 str. 53, cvičení 3 – na základě textu A postcard  - cv. 1 str. 53 doplnit 

do tabulky přídavná jména  

 

  Pracovní sešit 
 str. 45, cvičení 13 – vybrat správný tvar 

 str. 45, cvičení 14 – doplnit správné předložky 

 

Zpracovat a zaslat: 
Překlad pohledu do AJ: 

 

 



 
 

Milá Maggie, 

tento týden jsem na dovolené se svou kamarádkou Susan v Evropě, v 

České republice.  

Jsme ve Vodňanech. Je to malé město s mnoha novými i starými 

budovami, restauracemi, obchody a školami. Je velmi hezké a moc se 

nám líbí. 

Náš hotel je nový a pohodlný.   

Vstáváme v 8 hodin. Obvykle snídáme v malé kavárně. 

Každý den obědváme v malé restauraci. Jídlo je skvělé a není drahé.  

Máme rádi zeleninové a rybí saláty. 

Navštěvujeme muzea a zajímavá místa.  

Večer chodíme ven, lidé jsou zde velmi přátelští. Máme mnoho nových 

přátel. 

Počasí je nádherné – teplé a slunečné. 

Uvidíme se příští měsíc. 

 

Mary. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


