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1. Zpětná vazba k testu Londýn: (čtěte i dál! Strana 2 obsahuje 

nové úkoly) 

Děkuji vám za včasné zaslání testu. Pouze pět lidí nestihlo a 

neposlalo. Po návratu do školy se domluvíme, co s tím. Pokud 

byste chtěli ještě poslat, už bych netolerovala žádnou chybu.  

 

Londýn má opravdu víc jak 7 mil. obyvatel a sídlo královny se jmenuje 

Buckinghamský palác. Taxi v Londýně jezdí většinou černé. Tower Bridge je 

zvedací most a je snad nejtypičtější památkou Londýna společně 

s modernějším London Eye- vyhlídkové ruské kolo.  

Londýn vyhořel skoro celý v roce 1666. Od té doby nebyly povoleny stavby 

z hořlavého materiálu. Staré divadlo - The Globe, kde působil William 

Shakespeare, muselo žádat o výjimku – chtěli původní doškovou střechu.  

Big Ben najdete ve věži, která patří k parlamentu – Houses of Parliament – 

ale není vidět. Ve videu uváděli, že jsou to hodiny, proto jsem vám tuto 

odpověď uznala. Ale je to název zvonu, který je ve věži schovaný.  

Slavné svatby, korunovace i pohřby se konají ve Westminester Abbey. Ti, 

kteří odpověděli, že se konají v St. Paul´s Cathedral neposlouchali video 

pořádně. Ale ještě jsem byla shovívavá a odpověď uznala. I když tam šlo spíš 

o slavné pohřby. Rozhodně ne korunovační slavnosti.   

Nemohla jsem uznat odpovědi, že Národní galerie je v Baker Street (tam 

údajně bydlel a má muzeum Sherlock Holmes, nejslavnější detektiv všech 

dob, a najdete tam i obchod fanoušků The Beatles) – je totiž na Trafalgar 

Square.  

The Tower, což je hrad, ve kterém je muzeum, se kdysi proslavil jako vězení. 

V rámci prohlídky muzea si můžete vybrat dokonce okruh, ve kterém vás 

provedou místnostmi a místy, kde lidé přicházeli o život (utopení, 

vyhladovění, useknutí hlavy….). 
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2. A teď zpět k učebnici a pracovnímu sešitu (PS):  

 
- Přečíst stranu 46  v učebnici– do sešitu přelož do češtiny č. 2 (celý 

odstavec, který začíná This is the Tower of London……v tomto případě se 

Tower nepřekládá!), a věty pod obrázky 3 a 5.  

 

- Z PS – str. 34/cv.1  a) Napiš názvy míst 

b) Napiš čísla obrázků do čtverečků 

 

- opět v učebnici přečti stranu 48 

- na straně 49/cv.2 – rozhodni, zda jsou věty pravdivé (T) nebo nepravdivé (F)- 

ústně 

- pořád str. 49/cv.5 – zápis do sešitu: nadpis: Vyjádření plánované 

budoucnosti v angličtině 

+ doplň věty 1,2 a 3 ze cvičení, pomůže ti text na str. 48 

-text zápisu do sešitu:  Pro vyjádření plánované budoucnosti používáme 

přítomný čas průběhový (sloveso být v přítomném čase a plnovýznamové 

sloveso s koncovkou –ing), přitom vyjadřujeme budoucnost.  

 

- A teď zkus napsat pět vět ze cvičení 6a, neustále jsme na str. 49. Smart 

Alec vám napsal svůj plán na další týden. Každý den má naplánováno něco 

jiného.   

Příklad (tuto větu už nepoužívejte!):  

v učebnici je napsáno: Monday: go to Buckingham Palace 

Vy vytvoříte větu: Smart Alec is going to Buckingham Palace on Monday. 

- PS str. 36/cv. 1 – do mezer 1-25 doplň slova z nabídky nad fotografií. Text 

je popis toho, co se děje v učebnici na str. 48 

 

Kontrola cvičení, překladů i zápisu bude po návratu do školy.  

Termín splnění: 3.4.2020 


