
Moji milí žáci, 

jak se Vám daří a jak si vedete doma s úkoly.  Chodit do školy je určitě zábavnější, viďte.   

Už se na Vás všechny moc těším. 

Začíná nám další týden doma, tak posílám úkoly na 23.3.-27.3. Práce byla již zaslána i na 
skolaonline. Ale vzhledem k přetíženosti systému raději zadáváme i na webové stránky školy. 
Tento týden dokončíme opakování 4 lekce a různých, již probraných časů.  

Někteří z Vás mi již pracovní listy zaslali vypracované. Touto cestou děkuji.  

Pokud budete mít jakékoliv dotazy či něčemu nebudete rozumět, prosím kontaktujte mne na 
krylová@lobkovicovo.cz 

S pozdravem 

Lenka Krylová 

____________________________________________________________________________ 

 

24.3.  

Procvičujeme past tenses and question forms na  

www.projectpracticeonline 

www.oup.com/elt/project      

dobrovolné cvičení na question forms (jistě  toho máte hodně především 
z matematiky a češtiny, abyste se připravili dobře na přijímací zkoušky)kdo mi pošle, 
dostane jedničku na přilepšenou 

doplňte vhodná slova 

1. ______ birds fly? 
2. _____ I have to get up early? 
3. ____ she writing a letter? 
4. What ______ you doing? 
5. _____he been to London? 
6. When ______ you come back? 

Přeložte otázky do AJ 

Co budeš dělat dnes po škole? 

__________________________________ 



 

Kolikrát jsi byl v New Yorku? 

______________________________________ 

Kdy jsi včera přišel domů 

_______________________________________ 

Už jsi dokončil domácí úkoly? 

________________________________________ 

K daným odpovědím napište příhodnou otázku. 

_________________________________________? 

I was ill. 

_________________________________________? 

No, not yet. 

_________________________________________? 

Since 2010. 

___________________________________________________________________ 

 

26.3. 

Minulý pátek jste měli za úkol vybrat si nějaký vhodný film v AJ a podívat se na něj. 
Pokud jste jej nestihli dokoukat (v rámci 45 min výuky jistě ne), prosím pokračujte ve 
sledování. Nejlépe v angličtině bez titulků 

Budeme na toto téma zpracovávat filmovou recenzi, instrukce k tomu Vám zašlu. 

 

27.3. 

Pracoví list na různé, již probrané časy  

was, were,  

I _______ at home yesterday, because my sister _____ ill.  



They ________ in the garden, their mum ______ there too.  

You and your brother _________ at the shops. Peter ______  

at school.   ´ 

  

Doplň wasn´t, weren´t  

Joe and Susan________ in Spain.  His father ________in Greece.  

We ___________  on holidays.  She __________ on the beach.  

  

 Doplň slovesa – past simple or past continuous  

When I ___________(come) home, my mum ______________(cook) the dinner.  

When I ___________(see) the accident, I _______________(jump) out of the car,   

I_____________(také) my phone out of my pocket and I _______________  

(call) the police.   While I __________________(do) my homework, my sister  

_________________ (break) my favourite model. As he _____________( 
go)from school, it  

_________________(start) to rain.  

  

Doplň slovesa ve správném tvaru- past simple or past continuous  

While I _______________(watch) TV, The phone _________________(ring).  

When I ______________(wake up), I ________________(have) breakfast and 
______________ (go) to school.      

When we __________________(wait) at tbus stop, we _________________(see)   

an accident.  

He ________________(hit) the woman, while  he _______________ (cycle).  

We __________________(leave) the party at 10 pm.  

  



Doplňte present simple or present continuous  

He ____________ (clean) his room every day.  But today ____________ (wash) his 
car.  

They 
are ______________( have) dinner at the restaurant at the moment.  Normally they _
______________ (have) dinner at home.   

We usually _____________(do 
) our homework before dinner. Today we ________________(do ) it after the dinner.  

She___________________(watch) TV right now,  She ______________ (watch) 
TV every day.  

He ________________(go) on 
a school trip every spring,  but this year we _________________(go) on 
a school trip in winter.  

 

 

 

 

 


