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Vítám při úkolech 2. týdne a doufám, že pracujete pilně. V dalším týdnu prosím udělejte: 

1. Řádně se doučte slůvka 2C a zkuste si  test 

2. Učte se slůvka 2D, která jste si vypsali minulý týden 

3. V učebnici na str. 24 si písemně do sešitu zpracuj dotazník ke své budoucnosti (nyní velmi 

aktuální)) a přemýšlej o tom, co v životě chceš a nechceš, jaká by měla být tvoje budoucnost (čeká 

tě pak zpracování projektu 

4. Přepiš si do gramatiky a nauč se vazbu: 

    

a) Myslím, že budu  I think (that) I will………. 

 

  b) Myslím si, že nebudu I don´t think (that) I will…..  

POZOR, ZÁPORNÁ JE PRVNÍ ČÁST, TAKŽE NEMYSLÍM SI ŽE BUDU…….. 

 

c) Doufám, že budu  I hope (that) I will…. 

  

 Př. Where will you live?  I think, I´ll live in a big city. 

      I don´t think I will live i a big city. 

      I hope that I will live in a big city. 

  

Podívej se na to v učebnici str. 25 / 2 – procvič si to i ve 3. osobě j.č. (he, she thinks / doesn´t think, hopes…) 

K tomu si udělej cvičení v prac. sešitě – str. 19 / 6 

 

5. Zopakuj si předložky týkající se místa: IN, ON a vymysli co nejvíce míst, kde můžeš žít nebo 

pracovat – učebnice str. 25 / 3a). Přiřaď místo k předložce 3b) – písemně do cvičného sešitu. 

 

Zapiš si do gramatiky: 

 

IN – větší místo, město, místo ohraničené nebo uzavřené (v, na), uvnitř, s názvy světových stran 

 in Prague, in the country, in the world, in the Pacific Ocean, in Asia, in the garden, in the sky, 

 in the street, in the square, in the house, in the picture, in the mountains, in the east,…. 

 

ON – na ploše (v, na), v přeneseném smyslu 

 on the table, on the road, on his face, on the map, on the wall, on page 13, on foot, on a bus,  

on the list, on the phone, on holiday, on a farm, on TV, on the radio, on the way,…. 

 

Cvičný test SZ 2C 

 

Válka     objevit se      

Vesnice    mimozemšťan      

Nahrávka    choroba, nemoc     

Dotazník    statek       

Snad, možná    pohledný, hezký     

Partner, -ka    doufat       

Noviny    nemocnice      

Národní    ideální       

Inteligentní    význam      

Slovník    odpověď      

Otázka     zkusit       

Předpověď    budoucnost      

Venku, v přírodě   žádný       

Bohatý     chudý       

Slavný     důležitý      

Výzkum, bádání   vesmír       


