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Milí osmáci, doufám, že vás baví i výuka doma. Můžete si učivo dávkovat podle sebe. 
① Zkontrolujte úkoly a opravte případné chyby z předchozího týdne. Ohodnoťte sami sebe, jak jste zadané
úkoly zvládli. 
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

I am going to do some shopping.
Tom is going to serve drinks.
Jack and Sarah are going to bring some CDs.
We are going to decorate the room.
Dylan is going to make some sandwiches.
Joshua is going to be the DJ.
Everybody is going to clear up the rubbish.

WB 22/5

WB 23/6

WB 23/7

23/I can

.......................................................................................................................................................................................
② UČEBNICE UNIT 3A str. 32
a) Prostuduj slovíčka k této části lekce
b) CHALLANGE FOR YOU: Be the first one to send me the exact times at the other places in the world, and
you´ll get the best mark: 1. You only know that it was 12am in England!
Kdo bude první a zjistí časy na ostatních místech světa (i bez poslechu) ve cvičení, pošle mi je, získá 1. 
..........................................................................................................................................................................
Zápis do sešitu:
Collocations
-a group of two or more words that usually go together (skupina dvou či více slov, která se obvykle k sobě hodí)
brush your teeth
take a photograph
put on your pyjamas
have dinner
send an e-mail
throw a ball (x catch – chytit)
get ready
for bed
watch TV
do homework
talk to your sister

– čistit si zuby
– vyfotit, udělat fotografii
– obléknout si pyžamo ( x take off- svléknout)
- večeřet
- poslat e-mail
– hodit míč
- připravit se do postele
- dívat se na televizi
- dělat domácí úkoly
- mluvit se sestrou

Past continuous – affirmative and negative

Minulý čas průběhový používáme, když mluvíme o činnostech, které probíhaly v určité době v minulosti
I was reading a book yesterday evening.
My parents were working in the garden on Saturday.
We weren´t swimming in the pool.

Včera večer jsem si četl knížku.
Moji rodiče pracovali v sobotu na zahradě.
Nekoupali jsme se v bazéně.

 Tvoří se: sloveso be v min. čase WAS/WERE + sloveso s ING koncovkou
Záporné věty: wasn´t, weren´t
Otázky: přehození slovosedu – Were you studying English? What was John doing in the evening?
...................................................................................................................................................................................
WORKBOOK
24/1 Doplň věty. Dej slovesa v závorkách do minulého času průběhového
24/2 Co dělali tito lidí v sedm hodin včera večer? Napiš jejich slova (výpovědi).
24/3 Dle CD z workbooku poslechni a nakresli, co dělal Joe a jeho rodina v sedm včera večer. Čekám na vaše
obrázky. Vyfoť. Pošli. 
25/4 Utvoř otázky o lidech ze cvičení 2 a o sobě. Odpověz.
Prostuduj tyto a další CONTAINERS AND PACKAGE FOODS na: https://www.youtube.com/watch?v=D6eXc_Zi5DE

WORKBOOK Vypracuj - 38/ 1, 2, 3 a

39/4

Do your best. Ať se Ti daří.
Your English teacher. A. J. 
Přikládám e-mailovou adresu, na kterou mi piš dotazy a posílej vypracované úkoly. Budu se těšit.

adela.junovaaj@gmail.com
Můžeš i vyfotit a poslat Messengerem. 

