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ODEVZDAT do 3.4. 

Zdravím všechny své žáky. ☺ 

Ač se to bude zdát divné, už se mi po vás stýská. Doufám, že jste všichni zdrávi a že 

zodpovědně pracujete na zadaných úkolech. Je potřeba, abyste si práci rozvrhli a věnovali 

se jí dostatečný čas každý den, přece jenom nemáte prázdniny pro zábavu, ale jen výuku na 

dálku. Někteří máte problém úkoly stihnout (asi užíváte víc zábavy), ale bylo by potřeba 

zapracovat a poslat je aspoň do neděle, i když se zpožděním. Většinu z vás ale musím 

pochválit za kvalitní práci.☺ 

Na maily, které jste uvedli, budu postupně rozesílat opravené úkoly, musíte být trpěliví, 

zabere to i mně dost času. Omlouvám se, ale opravdu nestíhám reagovat na každé přijaté 

úkoly. Jen bych měla prosbu. U některých málo z vás byl problém s doručením mailu, 

který možná pramení z nedostatečné kapacity schránky – prosím proto, pokud vám PC 

nabídne, jestli chcete obrázky zmenšit, napište, že ANO, vejde se toho pak víc a mělo by to 

být ok.   

Pokud už píšete nějaký úkol na PC, neposílejte ho jako fotku, ale přiložte jako soubor ve 

wordu (doc. nebo nějaký podobný dokument). Ulehčí to práci. 

Pozor změna: některá cvičení máš poslat ke kontrole, některá si napiš, ale barevně si je 

opravíš sám podle řešení na webu za týden – vždy bude označeno. Materiály, které si 

opravuješ sám, uschovávej, předložíš je ke kontrole po návratu do školy. 

 

zopakovat slovní zásobu celé lekce 1!! 

vyplnit PS celá str. 66 Progress check – opakování lekce- poslat ke kontrole 

                66/1 – napiš minulé časy sloves, jedno z trojice je vždy pravidelné (-ed),  

                            k tomu přidej značku 

                66/2 – napiš k odpovědím správné otázky v min. čase – pozor na to, že některé  

                           jsou s did a některé s was/ were! 

                 66/3 – napiš věty podle naznačení (zda Justin stihl nebo ne) kladné nebo záporné 

                 66/4  - napiš tvůj názor na dané téma 

                 66/5 – nedělej 

 



uč. str. 13/5  úkoly a)- d) pod poslechem vypracuj a neposílej ke kontrole- opravíš si za 

týden barevně sám podle řešení na webu -  poslech uvádím níže přepsaný- Kelly vypráví 

o svém pradědovi Petrovi 

přepis poslechu: 

This is a photograph of my great-grandfather. His name was Peter and he had a very interesting life. 

He wasn´t born in Britain. He was born in Poland. He didn´t have any brothers or sisters and both his 

parents died when he was quite young, so he lived with an old aunt until he was eighteen. When she 

died, he didn´t have any relatives in poland, so he left and went to the United States. 

He worked in a restaurant there for a few months, but he didn´t like it. Then one day he went to see a 

circus. He liked it, so he got a job there. He looked after the animals and things like that. It was a 

great life – he really enjoyed it and he travelled all over the USA. 

In 1936 the circus came to Britain, but while it was here, my great-grandfather had a very bad 

accident and he broke both his legs. He was in hospital for a long time and the circus went back to the 

USA without him. While he was in hospital he fell in love with his nurse, Alice. They got married, and 

she was my great-grandmother. 

When he came out of hospital my great-grandfather got a job in a factory. The Second World War 

started in 1939 and he joined the air force, but his plane crashed in France and he was a prisoner of 

war there for two years. Then he escaped. 

After the war he wanted to go back to the USA, but my great-grandmother didn´t want to leave 

Britain, so he got a job as a train driver. He died about five years ago, so I can still remember him. He 

tol dme lots of stories about his life. 

a) ze seznamu v učebnici vyber místa, která v textu zmiňuje   

b) seřaď hesla v učebnici tak, jak jdou za sebou v textu   

c) odpověz na otázky celou větou  

Why did he live with his old aunt?.............................................................................. 

Where did he work in the USA for a few months?..................................................... 

When did he meet his wife?......................................................................................... 

What did he do during the Second World War?........................................................... 

Where did he work after coming  out of  hospital?...................................................... 

d) vytvoř otázky k zadaným odpovědím 

Pro zopakování: 

v otázce se používá DID + infinitiv slovesa (základní tvar bez –s, -ing), v odpovědi sloveso 

v minulém čase 

! sloveso být tvoří otázku otočením slovosledu – tedy bez did – Was he…/ Were you..? 



…………………………………………………..? He was born in Britain. 

……………………………………………………? He broke both his legs. 

…………………………………………………….? His plane crashed in France. 

…………………………………………………….? He died about five years ago. 

…………………………………………………….? He looked after animals. 

 

 


