
AjZ – 8.ročník – úkoly 16. – 27.3 
 

Úkol č.1 

 

 - naučit slovíčka 5.lekce 

 - pokud si nebudete jisti výslovností nějakého slovíčka, použijte internetový nebo offline                                                            

    slovník v mobilním telefonu. 

 

Úkol č.2 

 

- zopakujte si veškerou gramatiku k přítomnému času průběhovému (present continuous) včetně      

záporu a otázky. 

 

Úkol č.3 

 

 

-následující dvě cvičení napíšeš v programu WORD a nejpozději v neděli 22.3. ve 20:00 

hodin odešleš na e-mail svého učitele,který je uveden na webových stránkách školy 

 

 

            A) Utvoř věty v průběhovém času přítomném: 

 

           John …...................... a shower.(have) 

            Mr. And Mrs. Hill ….................... . (wash up) 

            Katy ….............. to bed.(go) 

            We …................... a photo . (take) 

            I ................... in the garden . (sit) 

            They ............... the dinner . (cook) 

             My brother .................... to America.(travel) 

             I ...................... computer games.(play) 

             His parents ................ their dog.(look for) 

             Your little sister ............... her teeth.(clean) 

              You ............... the window.(open) 

              Me and my sister ............. our new dress.(wear) 

 

 

              B) Věty ze cvičení A přepiš tak,aby vyjadřovaly zápor: 

 

 

Úkol č.4 

 

 - následující dvě cvičení napíšeš v programu WORD a nejpozději v neděli 29.3. ve 20:00 

   hodin odešleš na e-mail svého učitele, který je uveden na webových stránkách školy 

 

              A) Z daných slov utvoř otázky v přítomném čase průběhovém: 

 

              is / about / new bike / Tom / dreaming ? 

              now / having / Jack / is / his lunch ? 

              we / a bus / waiting for / are ? 

              Kate and you /  horses / are / riding ? 

              you / in the park /are / a kite / flying ? 

              listening / is /she / to music ? 



              is / golf / playing / your dad ? 

              our class / learning / English /today / is ? 

              my sisters / are / TV / watching ? 

 

 

              B) Přelož do angličtiny v přítomném čase průběhovém: 

 

              Dnes večer půjdeme do kina. 

               John tento víkend letí do Londýna. 

               Dnes nevaříme oběd. 

               Přemýšlíš v této době o škole? 

               Co teď čteš? 

               Nyní se navzájem nenavštěvujeme. 

               Babička se dívá na televizi, dědeček spí. 

               Teď si kupujeme zmrzlinu. 

 

 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, či ode mě budete potřebovat nějakou pomoc, kontaktujte mě 

na e-mailu uvedeném na stránkách školy. Pokud máte neodolatelnou touhu vzdělávat se nad rámec 

svých povinností, využijte internet. Mě se třeba líbí tato stránka 

https://www.anglinaplus.cz/gramatika-trenink/cviceni-podle-ucebnic-project/ 
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