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Zdravím po Velikonocích. Doufám, že jste si pěkně odpočinuli. 

Posílám jak správné řešení minule zadaných úkolů, tak i nové 

zadání.  celkem 6 bodů, ale nelekejte se, máte na to celý týden! 

1. Nejdřív kontrola:  

Pracovní sešit strana 38/1  

1. amazing, amazed 

2. bored, boring 

3. embarrassing, embarrassed 

4. interesting, interested 

5. excited, exciting 

6. frightening, frightened 

7. tired, tiring,  

8. annoyed, annoying 

 

Pracovní sešit str. 38/cv. 3  

Across 

4 warm,  5 interesting,  7 careless, 8 relaxed, 9 worst, 11 gentle,   

12 bored 

Down 

1 bright,  2 crooked,  4  unfriendly,  6 narrow,  10 tired 

 

Poslech pracovní sešit strana 39, cvičení 4   

4a) 1 Z 2 M 3 Z 4 M 6 Z 7 M 9 Z 11 Z 12 M 13 M 14 Z  

4b) amusing, worried, annoying, embarrassed, amazing, excited, 

tiring, disappointed, frightening 
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2. A nyní lekce 4D. Slovíčka už umíte . Teď ještě přečíst 

rozhovor na straně 50 v učebnici. Poslech k němu dám do 

Google Classroom. Nejdřív si máte zopakovat, co se stalo 

v minulém díle (připomenout si to můžete na straně 38) 

Následně máte popřemýšlet, jak bude příběh pokračovat dále. 

A pak si můžete pustit poslech č. 26 – také dám na Google 

Classroom, a tak se dozvíte, jak bude příběh pokračovat.  

 

3. Zkuste spojit ve cvičení 4a na straně 51 fráze. Pomůže vám 

dialog ze strany 50. Odpovědi mi pošlete ve formě číslo + 

písmeno. Např. 1f, 2…. termín: pátek 24.4.2020 

 

4. Cvičení 5a , neustále na straně 51– seřaďte dialog do správného 

pořadí. Tentokrát posíláte odpovědi také ve formě písmeno + 

číslo pořadí věty v dialogu. Termín: pátek 24.4.2020 

 

5. Ještě zvládnete cvičení 6/str.51 – jako zápis do sešitu, který mi 

nebudete posílat (kontrolovat budete sami), kde doplníte do 

vět fráze, které se používají v angličtině, když žádáte lidi, aby 

něco pro vás udělali. Zápis do sešitu bude obsahovat datum a 

nadpis: SLUŠNÁ ŽÁDOST 

 

- Doplňované fráze vyznačte barevně nebo podtrhněte.  

 

6. A poslední úkol je z pracovního sešitu strana 41/cv.3a. 

V příkladu vidíte, že mladý muž v kostkované košili chce půjčit 

telefon od svého kamaráda. Proto vybíráte z nabídky sloves 

lend a z nabídky vpravo písmeno e)me your phone. Z toho pak 

vytvoříte slušnou žádost: Could you lend me your phone, 

please? U dvojky půjde o slušnou žádost o svezení. V trojce o 

fotografování…..Každá fráze bude začínat stejně: Could you……? 

Tento úkol neposílejte.  


