
Úkoly na týden 16. 4. – 23.4.   Příprava na online výuku ve čtvrtek 23. 4. V 16.00 – 17.15 hodin! 

Projdeme společně materiály, které jste si do teď v době karantény shromáždili –    

 ÚSTNĚ SI PŘIPRAVTE 

1. Otázky a odpovědi na téma NATURE, které máte sepsané ze začátku dubna 

Připravte si odpovědi tak, abyste je nečetli, ale byli schopní na otázku zareagovat, zeptám 

se např. What is the weather like today? Zareagujte The weather is sunny/ rainy/ cold… 

atd… What was the weather like yesterday? The weather was  sunny/ cold/ warm/ rather 

cloudy… atd. What is your favourite season? My favourite season is summer because…. 

Atd. Budu se ptát pouze na otázky, které máte sepsané v sešitě a již připravené.   

 

2. Zeptám se na otázky z emailu – kde právě jste, co právě děláte, co jste dělali včera, jaké 

jsou vaše plány. 

 

3. Popis obrázku – připravte si ústně!! - musí obsahovat fráze, které celý rok cvičíme -  
    The picture shows..         

    There is a / there are …(počet)  people      

    The people are ..ing…           

    In the picture I can see…        

   The man on the left is …. Ing…        

  The boy in the middle/ the woman on the left ….      

  He is wearing a …          

  In the foreground there is a/ in the background there are..     

  I think that … I guess they are …         

  The atmosphere is good because… 

Which do you prefer and why?   Předpřipravte si slovíčka 

  

  

 



4. Rozhovor – (4.část ústní maturity)  Stimulus discussion Solution učebnice str. 80 

Vyzkoušíme si rozhovor, domluvu na některou z nabízených obrázků  

TYTO TŔI ROZHOVORY SI SEPIŠTE DO SEŠITU A DO STŘEDY ofocené ODEVZDEJTE!!!!!  

Zapište si zadání u puntíku a silně vytištěné otázky a vymyslete k nim podle vzoru odpovědi.  

Příští týden si vše projdeme i ústně.  
 

 
 

 

or another animal?  

 

Otázky: 

What pet do you prefer??? Why?  ….  

Isn´t it too expensive?/ loud/ hard to look after? 

Wouldn´t a dog/ parrot/ fish/ Guinea pig be better? What do you think? 

When will we buy it and where? 

How much do you think it is? We can share the price. 

When will we go to the shop?  

 

Vaše odpovědi si připište k otázkám, musí obsahovat zvýzrazněné fráze!!! Např. 

What pet do you prefer?– I prefer a parrot …..Why? because it can speak … What about 

Friday.?Where?  Let´s buy it in Tesco.. Let´s meet at the front door…. I think we can go 

there by bus… How much…?We can share the price, it will not be expensive…. ..OK, fish 

will be better. .. I think it s not a good idea.   Odpovědi si upravte podle sebe, musí 

ale obsahovat začátky frází.   

 Fráze by se měly střídat, na otázku s will nesmíte odpovídat jen We will……. 

 

Na konci rozhovoru  vás vždy požádám, abyste zopakovali, na čem jsme se společně domluvili: 

Can you repeat what we have agreed on? .. tentokrát však u všeho bude  We will ..  Př. We will 

buy a parrot because it is cheap, we will buy it in Tesco because it is open now in the quarantine, 

we will go there tomorrow and 5 o´clock and share the price. I tuto otázku s jednou dlouhou 

odpovědí si připište. U maturity je tato gramatika důležitá.  

Zvířátka (jakákoli čtyři)si k tomu přikreslete :D  U odpovědí vám pomohou následující fráze. 

 



 

Druhý rozhovor bude na téma jak vybrat peníze na charitu – How to raise money for a 

charity – cvičení z učebnice ze str. 80 

Opište si do sešitu zadání v modrém rámečku, otázky a vymyslete odpovědi na ně. 

Připravte si je stejně jako v předešlém rozhovoru. Odpovědi musí obsahovat fráze Let´s.. 

what about.. I prefer.. we can apod. 

 

How can we raise money for a charity, what do       

you think?.... Should we bake cookies and sell 

them or organize a sports event where people 

would pay or  sell clothes we do not need? 

Why did you choose this? 

When will we start/ orgnize it? 

Where can we make it? 

How much money do you think we can get? 

Who will bring…? 

 

 

 

 

Poslední rozhovor bude na téma dobrovolná pomoci -  opište si zadání, otázky a sepište odpovědi 

What will we do? Help in an animal shelter/ clean a river/ plant 

trees or anything else? 

Why this? 

When will we start? 

Where will we work? 

How long a week/ how many hours a day?  

What equipment will we need? 

(gloves/clothes/ atd.)  

Vše v hodině ústně projdeme, 

každý se dostanete na řadu, budu chtít 

abyste cca 5min mluvili, nebudu známkovat, budu ráda, když 

nás to bude bavit a budeme rádi, že se konečně zase 

slyšíme!!!!! 

Kdo by na online hodině chyběl, musel by si popis jednoho obrázku, odpověď na otázku 

který z obrázků se vám líbí nejvíc a proč a oba rozhovory sepsat písemně.   


