
3. týden     ODEVZDAT DO 27.3. !!! 

Ahojky. Kdo jste dosud neposlal úkoly za 1.a 2.týden, učiňte tak nejpozději 

během víkendu!!! 

Děkuji všem za dobrou spolupráci.☺ Chválím většinu z vás za to, že všechno 

funguje, vím, že to dá dost práce vám i vašim rodičům, ale jste stateční. Snažte 

se dál, nic jiného nám zatím nezbývá… I já mám plné ruce práce. Sice jsem 

ještě všechno nezvládla opravit, ale posílám úkoly na další týden, snažte se, 

opatrujte se a přeju všem pevné zdraví. 

Úkoly zase posílejte mailem, v případě potřeby možno i 

messengerem. Uvítám, když úkoly zvládnete napsat na PC ve wordu 

(nebo jiném textovém editoru) místo do školního sešitu, pracovní 

sešity samozřejmě vyplnit, naskenovat a poslat. Pokud se potřebujete 

na něco zeptat, využijte messenger nebo mail. 

 uč. str. 49/7 a) přiřaď k sobě správné části vět a napiš 

slovní zásoba L5/C – naučit! 

uč. str. 50/2 – přečti si rozhovory a hledej na mapě – soustřeď se na vysvětlování cesty a fráze k tomu potřebné, 

potom text písemně přelož (nejraději piš na PC do wordu či jiného editoru) – případně využij slovníček v PS 

pracovní sešit str. 38/1 giving directions – přiřaď správné písmeno obrázku k větě 

uč. str. 51/6 napiš „directions and locations“, která znamenají jednotlivá čísla 

------------------------------ 

uč. str. 51/4 člen určitý a neurčitý – zapiš do sešitu + příklady k jednotlivým bodům zápisu opiš z tohoto cvičení 

v učebnici (examples)       pozn.: Zápisky v sešitě neposílejte zatím ke kontrole. 

Člen neurčitý „A“ 

- ve vazbě  Is there a…?   There´s a …..    – example: 

- při 1. zmínce o dané věci – example: 

Člen určitý „THE“ 

- při 2. a další zmínce  o dané věci – example: 

- 3. stupeň a řadové číslovky – example: 

- jedinečnost, jen 1 možnost – example: 

------------------------------ 

uč. str. 51/5 pís.    Opiš celý text, doplňuj : a/ an, the,  -- 



uč. str. 51/7 ústně podle mapy 

WB str. 38/2 – doplň „ a“ nebo „the“ 

WB str. 39/3 doplň rozhovory podle mapy – využij jako nápomoc rozhovory v učebnici 

Úkol: Doplň název místa k jednotlivým konverzacím (nic neopisuj, jen písmeno a místo) – pracuj podle mapy na 

straně 50 – nacházíš se před supermarketem: 

a) Woman: Excuse me. Is there ______________________near here, please? 

Man: Yes.  Turn left and go to the trafic lights. Turn right on the traffic lights. Then go along Station Road and 

take the first turning on the left. It´s on the right. 

b) Woman: Excuse me. Is there _______________________near here, please? 

Man: Yes. Turn left and go to the traffic lights. Turn left on the traffic lights and go along the Station Road to 

the roundabout. Go round the roundabout and take the first turning on the right. It´s on the left. 

c) Woman: Excuse me. Is there _______________________near here, please? 

Man: Yes. Turn right and go along that road. Take the second turning on the right. Go along this street, go 

past the chemist´s shop, cross Canal Street, go past the Museum of Transport. Go over the Canal and it´s on 

the left. 

 

 

 


