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1. Zpětná vazba ke známkovanému cvičení:  

Chválím vás, good work!!!  

Malinké chybičky se vyskytly, ale to k tomu patří.  

Nejčastější chyby: - Základní tvar lie = ležet se s koncovkou přepisuje: 

lying  (uznejte, že napsat lieing, nebo liing by 

vypadalo hodně neanglicky) 

- Dig = kopat, při připojení koncovky –ing se zdvojuje g, 

čili digging 

- Základní tvar roller-blade , při připojení koncovky – ing 

se vynechá koncové –e, čili roller-blading 

- A v jednom případě pozor na a road – v zadání je the 

road, ale to už jsem hodně hnidopich  

 

2. Pokud máte v pracovním sešitě neustále papírky s návodem, jak se 

přihlásit na webové stránky www.projectonlinepractice.com, nyní je 

ten správný čas se do toho pustit. Stránky na vás budou mluvit 

anglicky, ale není to nijak složitá slovní zásoba. 

Register víte, že znamená se zaregistrovat, dále již dáváte při 

přihlášení jen Log in.  

Při registraci potřebujete kód, který je pod černou páskou. Dále 

vyplňujete nutné údaje a potvrzujete 2x mail a 2x heslo.  

Skip dáváte v případě registrace ke třídě a ještě pak myslím jednou.  

Vybíráte si správný pracovní sešit! Fialový, číslo 4! Na to se vás  

budou ptát 2x, jestli jste si vybrali dobře.  

Přímo na stránkách zadáte: Enter online practice 

V Menu nalevo nahoře vybíráte číslo lekce, nyní jsme v lekci č. 4, 

chcete Grammar a horní lišta čísel vám ukazuje jednotlivá témata 

gramatiky. Nyní chcete zopakovat 1,2,3 a chceme se dostat i ke 

cvičení 4. Zápis jste si měli udělat v minulých úkolech ze strany 47 

v učebnici. Zde potřebujete zapnout zvuk.  

 

Projděte si i Vocabulary a Test yourself.  

 

3. V pracovním sešitě si přečtete ještě na straně 78 část 4.3  

 

http://www.projectonlinepractice.com/
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4. Pak mi jako nový úkol k odeslání přepište věty ze strany 37 

(neustále pracovní sešit), cvičení 3 

Termín odevzdání: čtvrtek 2.4.2020, opět poslat mailem jako 

fotografii, nebo Word, nebo zprávu.  

 

5. Do sešitu si pak doplňte ještě tabulku z učebnice, strana 48/2a a 

pod ní doplňte věty ze cvičení 2b s tím, že používáte slova právě 

z doplněné tabulky.  

 

 

6. Níže posílám procvičení veškeré gramatiky z lekce 4, kterou jsme 

dosud zvládli. Pokud by se vám nepodařilo dostat se na online 

practice, tak toto je alternativa. Ale pozor!!! Je možné, že vám 

z těchto cvičení zadám k vypracování časem opakovací test. Zatím 

nechci nic z toho posílat. Spíš se podívejte, co zvládáte a ptejte se 

na nejasnosti.  

 

Don´t worry, be happy.  

Don´t worry, be happy.  

Don´t worry, be happy.  

Don´t worry, be happy.  

Don´t worry, be happy.  

Don´t worry, be happy.  

Don´t worry, be happy.  

Don´t worry, be happy.  

Don´t worry, be happy.  

Don´t worry, be happy.  
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Unit 4 Grammar 

1. Do vět doplň sloveso v infinitivu. 

1. Tony wants __________ how to play the piano. 

2. We decided __________ swimming after school. 

3. Katie offered __________ the washing up. 

4. I need __________ a new mobile phone. Mine is broken. 

5. Simon forgot __________ his geography homework last week. 

6. She promised __________ me outside school. 

7. The boy refused __________ his food. 

8. We don’t want __________ shopping tomorrow. 

2. Slovesa z nabídky zařaď do jednoho ze tří oddílů. 

hate   like   promise   enjoy   don’t mind   refuse   want   imagine   finish   start   try 

Verb + -ing (Sloveso + -ing) 
 

 

 

 

 

Verb + infinitive (sloveso + infinitiv) 
 

 

 

 

 

Verb+ -ing or infinitive (Sloveso + -ing nebo infinitive) 
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3. Doplň do vět  nabídnutá slovesa buď s koncovkou –ing nebo v infinitivu.  
 
earn  -  get  -  learn  -  live  -  pay  -  study  -  travel  -  work   

My name’s Kelly and I am in my final year at school. I want to go to university. I enjoy 

(a) __________ languages, so I’ve decided (b) __________ Spanish and Arabic. My 

parents have promised (c) __________ for my studies, but I need (d) __________ 

some money for books and other activities. This summer I hope (e) __________ a job 

for two months. I don’t mind (f) __________ at night, so I am looking for a job in a 

restaurant. When I finish college, I want (g) __________ around the world for a few 

months. Then I will come home because I can’t imagine (h) __________ in another 

country. 

4. Do vět doplň slovesa z nabídky s koncovkou -ing. 
 
camp  -  cook  -  fly  -  live  -  play  -  revise  -  take  -  travel  

1. I don’t mind __________ the dog for a walk. 

2. I can’t imagine __________ at the North Pole. 

3. I really enjoyed __________ in the mountains. 

4. Merinda stopped __________ basketball when she broke her arm. 

5. Did you enjoy __________ around Spain last summer? 

6. I haven’t finished __________ for my maths test. 

7. My mother enjoys __________, but not washing up. 

8. Can you imagine __________ to the moon? 

5. Oprav chyby ve větách. 

1. My cousin stopped to play in a band in 2013. 

 

2. He promised coming and see us during the holidays. 

 

3. I don’t need wearing a coat. 
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4. They stopped to talk when the teacher walked into the room. 

 

5. Sarah hates watch sport on TV. 

 

6. Imagine to have a lot of money! 

 

7. The king tried get up, but he was too weak. 

 

8. Children enjoy listen to stories about knights. 

 

Grammar: There’s someone / something + -ing, can / see / hear someone / 
something + -ing 

6. Použij slova k vytvoření vět. Použij slovesa v -ing formě. 

1. I / see / something / move 
 

2. there / someone / stand / outside 
 

3. I / feel / the wind / blow 
 

4. I / smell / something / burn 
 

5. there / a dog / make / a noise 
 

6. we / hear / someone / sing 
 

7. there / a man / climb / over the gate 
 

8. there / some people / run / in the park 
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7. Seřaď slova do vět ve správném pořadí. 

1. a noise / someone / is / making / there / next door 
 

2. shopping / people / today / are / there / a lot of 
 

3. see / can / the wind / I / blowing / the clouds across the sky 
 

4. a man / climbing / is / the window / there / through 
 

5. feel / my arm / touching / can / something / I 
 

6. smoke / coming / there / the kitchen / is / from 
 

7. hear / upstairs / can / moving / we / somebody 
 

8. the garden / two / are / sitting / there / in / people 
 

8. Vyber správné slovo. 

1. I can feel / smell something burning in the kitchen. 

2. There’s someone make / making a lot of noise next door. 

3. I can see / feel someone running down the street. 

4. I can smell / feel the wind blowing. 

5. There’s a man stand / standing outside. 

6. I can hear / feel something moving, it isn’t loud. 

7. There are two people sit / sitting in the car. 

8. Can you smell / feel anything burning? 

 

 

 

9. Podívej se na obrázky a doplň věty. 
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There is a man (1) __________ through the window. There are two girls (2) 

__________ at the menu. There is a boy (3) __________ a bicycle. There is a man (4) 

__________ the tables. There is a man (5) __________ food in the kitchen. There is a 

woman (6) __________ a newspaper. There is a waitress (7) __________ an order. 

There is a boy (8) __________ a hamburger. 

 

10. Spoj 1-8 s A-H a vytvoř tím věty. 

1. There’s smoke 

2. I can smell something 

3. I can hear my alarm 

4. I can see 

5. There’s a baby 

6. There’s a strange smell 

7. There’s a boy on a bike 

8. I can feel the sun 

A. cooking in the kitchen. 

B. a man climbing through the window. 

C. cycling across our lawn. 

D. ringing in my bedroom. 

E. coming out of the chimney. 

F. shining on my face. 

G. crying in the other room. 

H. coming from your shoes. 

 

 


