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Vážení rodiče a žáci, 

zasílám domácí práci z angličtiny na tento týden. Chápu, že učit se samostudiem angličtinu může být 

náročné, zvlášť pokud nikdo v rodině anglicky nemluví. Budu se proto snažit zadávat takové úkoly, 

které budou žáci schopni procvičovat samostatně bez nutné kontroly rodičů.  

 

Slovíčka z 1. lekce (Materials): 

 

- učebnice str. 8 - materiály 

1) procvičit na Quizletu: https://quizlet.com/496768740/materials-materialy-flash-cards/ 

Quizlet je online aplikace na procvičování slovíček. Začněte tím, že kliknete na Flashcards, 

budete vidět obrázek a frázi, kde chybí přídavné jméno. Doplňte si přídavné jméno a kontrolu 

proveďte tak, že kliknete na kartičku a ukáže se vám správná odpověď. Šipkou vpravo pod 

kartičkou pak pokračujete dál. 

Další menu v Quizletu: 

Write – procvičování psaní slovíček 

Spell – procvičování psaní slovíček, podle toho, co žák slyší 

Test – možnost zjistit, jak slovíčka umím 

Match – oblíbená hra – spojuji české a anglické slovíčko 

 

2) procvičit na webu nakladatelství učebnice (klikněte na Exercise 1 – Materials), rozdělit materiály 

do třech sloupečků (nutno povolit Flash Player) 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Gramatika 

1) pracovní sešit str. 5 – cvičení 5 – ke každému obrázku napsat 2 věty v minulém čase průběhovém, 

jedna bude v záporu  

- toto cvičení je POVINNÉ pro všechny, zkuste mi ho vyfotit mobilem a poslat na 

bartosova@skolahradecns.cz do pondělí 23.3. 

Nezapomeňte, čas minulý průběhový se tvoří: 

I 
he 
she 
it 

was   (wasn´t) 
         sloveso + ing 

we 
you they 

were  (weren´t) 

 

Přehled gramatiky najdete také v pracovním sešitě od strany 72, minulý čas průběhový je vysvětlený 

na straně 74 
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2) procvičování na webu (nepovinné, ale užitečné) 

Exercise 1: zatrhněte, zda je věta pravdivá (T) nebo nepravdivá (F) podle obrázku 

Exercise 2: najděte chybu ve větě, pokud je věta správně, zaklikněte ji do rámečku 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Poslechy 

Zkuste si doma udělat poslechy z pracovního sešitu nebo učebnice, např.  

- učebnice str. 9/cvičení 5b (podle poslechu zkuste zjistit, které věci lidé našli na procházce – věci na 

výběr jsou na fotce); poslech je zde, klikněte na „Page 9, Exercise 5b“: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs  
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