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Dobrý den, děcka,  

všechny ty informace byly tak hektické a rychlé, že jsem vám nestihla ani nic říct, ani 

se s vámi rozloučit. Všechny moc zdravím, přeju vám pevné zdravíčko a posílám 

vám úkoly. Zatím si je vypracovávejte sami tak, jak jsme zvyklí v hodinách, 

používejte el. slovníky. Úkoly si shromažďujte do složky, překontrolujeme to, až se 

vrátíte. Pokud by to bylo déle než měsíc, domluvíme se na bližší zpětné vazbě. 

Pokud chcete, přidejte si mě na Messenger, komunikuji takto se svou třídou. Kdyby 

byl problém s úkoly, napište mi tam. Úkoly budu posílat jednou týdně panu 

Vavřiňákovi, on je dává jako IT koordinátor na web. Mějte strpení, dává je tam všem, 

takže vyčkejte a web si pravidelně kontrolujte.  

Všechny vás moc zdravím a opatrujte se. 

Marcela Krupová 

Úkol č,1 

Přeložte: 

Přítomný čas prostý 

1/ Jakou hudbu posloucháš? 

2/ Pracuji v bance. 

3/ On nekouří. 

4/ Jíš příliš mnoho čokolády. 

5/ Obvykle nevstávám v sedm hodin. 

6/ Kde studuješ? 

 

Úkol č.2 

Kombinace minulého času prostého a průběhového. Přeložte. 

1/ Zatímco jsem se díval na televizi, babička přijela. 

2/ Když jsem se vrátil domů, celá rodina večeřela. 

3/ Viděl jsem ji, když čekala na kamarádku. 

4/ Šel jsem parkem, když jsem ho potkal. 

5/ Zatímco jsem telefonoval, někdo zaklepal na dveře. 

6/ Jel jsem ve vlaku, když mě průvodčí (conductor) požádal o jízdenku. 

 

 

 



Úkol č.3 

Doplňte všechny 3 tvary nepravidelných sloves. 

Mít 

znát, vědět 

mluvit 

číst 

psát 

jíst 

pít 

dávat 

dostat 

zapomenout 

opustit 

zpívat 

nosit 

ukázat 

 

Úkol č. 4 

Přečtěte si naskenovaný text Housing (mimo přeškrtnuté části) a přeložte tuto 

slovní zásobu. 

bydlet ve městě/na vesnici 

můj pokoj je malý/velký/útulný 

v mém pokoji můžete najít postel/skříň/psací stůl 

Náš byt má tři pokoje, kuchyň, obývací pokoj a ložnici. 

Máme velký dům se zahradou. 

Žít ve městě je lepší, protože je všechno blízko. 

Žít na vesnici je lepší, protože mám ráda přírodu. 

starat se o zvířata 

sekat trávu 

umývat nádobí 

plnit a vybírat myčku 



Pomáhám mamince umývat okna. 

Uklízím si pokoj. 

 

 

 

 

 


