
Anglický jazyk 
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Způsob komunikace: webové stránky školy ( www.zahradnickaskola.cz, sekce samostudium) 

 

Třída 3. A: 

Platí pokyny, které jste obdrželi minulé úterý na poslední hodině AJ a ještě někteří emailem na svou 

adresu: 

1/ Nezapomeňte doplnit své WB do 5. Lekce. Zvláště se zaměřujte na kontrolní části!  

2/Připomínám: 

 K lekci 6 – probrali jsme kapitoly: 

6A – Worth a visit /+ názvy států str. 63 a opakování budoucího času, také str. 63/ 

6B – Present perfect /předpřítomný čas, str. 64/ 

Dále jsme udělali část 6C – Check your ticket /=Listening Strategy, str. 65/ 

V části 6D jsme procvičovali Contrast: Past simple x Present perfect  /minulý prostý x předpřítomný 

as, str.66/ 

Jako poslední jsme udělali část 6E – Compounds /jak tvoříme v AJ spojení přídavného a podstatného 

jména, str.67/ 

 

Závěr  lekce 6 jsme již nestačilii společně probrat – ale jedná se o Reading na str.68 a 69 a Speking na 

str. 70, které jsme vám v úterý zadala k samostudiu! 

A konečně úplně poslední částí je Writing – 6H. 

Tudíž si prostudujete Writing strategy na str.71 a zašlete jako HW cvičení 3. 

T.j. napíšete blog /zprávu/ o vaší dovolené s rodinou, kde zmíníte  4 požadované body ze cvičení 3. 

Rozsah 120 – 150 slov. Budu se těšit na samé zajímavé práce. 

A začněte doplňovat WB L6 – dokud máte ještě v hlavě učivo, gramatiku, kterou jsme spolu probrali… 
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Třída 4. A 

I zde platí pokyny, které jsme spolu domluvili na poslední hodině AJ v úterý 10. 3. 2020: 

1/ Udělat si alespoň jeden didaktický test z nabídky www.novamaturita.cz  - testy a zadání 

z předchozích období 

(Udělali jsme spolu 3 didaktické testy z této nabídky, takže máte ještě veliký výběr.) 

Prosím o zaslání výsledků procentuální úspěšnosti. Děkuji. 

Výsledky nezkreslujte, ať mají výpovědní hodnotu – stále ještě můžeme na nedostatečné části  testu 

zapracovat! 

 

2/ Vybrat si z výše uvedených stránek jedno zadání k písemné práci /PP/ a toto zpracované zaslat. 

Zatím jsem nic neobdržela, A to je škoda, protože každá vaše další PP byla o chlup lepší, než ta 

předešlá. Cvičení dělá mistra… 

 

3/ Poslední částí MZ je Speaking – detailně jsme probírali strategie – tak, aby i slabší student byl 

schopen dostát alespoň základním požadavkům. 

Na výše zmiňovaných stránkách najdete i vzorové „Speakingové“ testy. Jestliže nemáte nikoho 

vhodného, kdo by vám mohl pomoci jako sparingpartner, ozvěte se, najdeme cestu – třeba přes 

Skype nebo i osobně – jak se i v této oblasti posunovat vpřed. 

 

Dále bych vám chtěla sdělit, že vzhledem k nastalé situaci některé výukové servery uvolnily své 

materiály, učebnice a zdroje k bezplatnému používání. Je to od nich hezké, využijte toho: 

Zkuste např. www.Fraus.cz Domácí učeni i online procvičování pro všechny zdarma 

Nebo www.oup.com/elt, což jsou stránky Oxford University Press, kde jsou zajímavé záležitosti 

v Learning Resources, Find out more…. 
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