
Hello my students! 

Srdečně vás všechny zdravím. Pokračujeme ve výuce pomocí aplikace Teams. Opět se tedy společně 

uvidíme ve čtvrtek v 11 hodin.   

Nejprve si zkontrolujeme úkol z minulého týdne. 

Původní text 

PETE: Hi, Sam. Are you OK? You looked sad at school today. 

SAM: I´m OK, thanks. I´ve got an exam tomorrow and have to study tonight. I hate studying! I want 

to watch football on television tonight. There´s a very good game - Real Madrid versus Manchester 

United. 

PETE: Why don´t you record it on video? 

SAM: I will, but it isn´t the same. 

PATE: Time to go. Bye for now. 

SAM: OK. Talk to you later.  

Přepsaný text jako textová zpráva v kódech a zkratkách.  

Pete: hi sam r u ok? U lkd sd @ skl 2dy 

Sam: i ok thnx i gt xam 2moro n i av 2 stdy 2nite i h8 stdyng i wan 2 wtch ftbl on tv 2nite ders a vry gd 

gm rl mdrd vs man u 

Pete: y dnt u rcrd it on vdo? 

Sam: i wl bt int d sme 

Pete: ti2go bfn 

Sam: ok thk2u8r 

Úkoly na tento týden: 

Učebnice: str. 43/4 

Přečtěte si a přeložte text Fish & Chips.  S textem budeme dále pracovat při vyučování online. 

        Str. 43  

Pozorně si přečtěte otázky a připravte si na ně odpovědi.    

Pracovní sešit: 

         str. 49/4 

Přečtěte si otázky 1-10 a vyhledejte k nim správnou odpověď z nabídky.  

 

 

 



Opakování slovní zásoby. Vytvořte dvě tabulky, každá bude obsahovat nejméně pět slov, 

která budou začínat stejným písmenem. Vynechejte první písmeno u všech slov. Naším 

úkolem bude zjistit, jakým písmenem začínají všechna slova, jejichž části jsou v jednotlivých 

tabulkách. Vyberte slova, která již znáte. Můžete pracovat se slovníkem. 

Např: 

 

…aily   …ift   …ail   …aise 

…ip   …og on  …ault   …eception 

…ude   …uckily  …rame   …agard 

…isgusting  …augh   …rightening  …ush 

…ye   …aw   …urious  …efuse   

 

 

 

 


