
 

Anglický jazyk 3. ročník. – Mgr. Veselá Kristina, 2. část 

kristina.vesela@sousvodnany.cz 

 

Společné úkoly pro všechny obory – poslat zpět na výše 

uvedený mail do 30. 3. 2020 – bod A až F 

 
A: Dejte do času přítomného průběhového: 

1. I ..................................... home now (go). 

2. He ........................................ a horse at the moment. (ride).  

3. We ………………….the guitar just now (play). 

4.  He ........................................ now. (not/sing).  

5. We ........................................ (not/run). 

6.  He ........................................... now. (not/cry). 

7. ............... you ....................................... at the moment? (listen). 

8.  ............. she ........................... just now? (sit). 

9.  ............. he ................................. now? (swim). 

10. They ………………English now. ( learn) 

 

B: Sestav otázky na zvýrazněná slova: 

 

1. I am going to the cinema tonight. 

2. They will buy a new car next month. 

3. We are meeting Tom. 

4. Last Monday I was in Prague. 

5. He is playing tennis on Sunday. 

6. He usually gets up at 6 o´clock. 

7. My sister left home yesterday. 

8. They are going to visit their grandma. 

9. My parents work at the hospital. 

10. She likes her job because she likes teaching children. 

 

C: Dejte slova do správného pořadí: 
1. doing – are – night – tomorrow – you – what 

2. weekend – a – this – having – party –am – I 

3. on – going – Sunday – isn´t – cinema –the – to – he 

4. I – chicken – boiled – made – with – potatoes 

5. night – I –  last – tired – very – was 

6. you – would – for – like – anything – dessert 



 

Pod úkol C přepiš následující cvičení dle zadání a pošli se 

zadanými úkoly mailem: 

 

D: učebnice str. 110 – cvičení 3  - oprav chyby a přepiš věty 

 

E: učebnice str. 110 – cvičení 4 – vyber správný tvar 

 

F: pracovní sešit str. 87 – cvičení 12 – doplň správné  předložky 

 

Obor zahradník:  
průběžné opakování odborné slovní zásoby, dle délky mimořádných 

prázdnin bude závěrečná odborná práce, o které jsme již mluvili 

zpracovávána doma, přesné zadání a popis bude zasláno 

 

Obor cukrář:  
dále pokračuje příprava na praktické zkoušky dle již zadané osnovy, 

včetně vypracovaného dezertního menu 

   - SOP – znovu zdůrazňuji zaslat  na emailovou adresu český  

     technologický postup vybraného výrobku – buď dortu nebo spec.  

     výrobku, abych přesně věděla, co v AJ budete popisovat. 

 

Suroviny: zpracovávat charakteristiku hlavních surovin 

- pokud máte u dortu a specifického výrobku stejné suroviny, 

zpracováváte jednou, zkopírujete do druhého výrobku, př. mouka, 

mléko… 

 
 

3. Obor kuchař – číšník – nadále platí: 
- odborná angličtina – příprava na ZZ – praktická ústní část dle již zadané 

osnovy 

- SOP – zaslat na služební mail česko – anglický překlad zvoleného menu 

- v případě již sestavené české charakteristiky menu též zaslat  

 

3. Obor kuchař  

- odborná angličtina – příprava na ZZ – praktická ústní část dle již zadané 

osnovy 

- SOP – zaslat na služební mail česko – anglický překlad zvoleného menu 

- v případě již sestaveného českého technologického postupu vybraného 

pokrmu též zaslat  



 

 

 

 


