
8.A Anglický jazyk  skupina p.uč Doležalové 

Nejdřív zkontroluj výsledky a oprav chyby, oboduj  

uč. 30/1 

1.will / won´t travel 

2.will / won´t build 

3. will / won´t become 

4. will / won´t live 

5. will / won´t go 

6. will /won´t get 

 

Uč. 30/ 2 

2. We´ll do the shopping. 

3. I´ll make some sandwiches. 

4. I´ll decorate the room. 

5. We´ll arrange the tables and the chairs. 

6. We´ll clear up the rubbish after the party. 

 

Uč 30/3 

2. is it going be 

3. are you going to invite 

4. are you going to do 

5. I´m going to send 

6. are you going to be 

 

 

Uč 30/ 4 

1. a spaceship 

2. the Moon 

3. satellites 

4. the Earth 

5. rockets 

6. a galaxy 

7. planets                                                             

8. a star                                                 

 

 

 



WB 21/3  21/4 

 

 

Progress check  22/1   22/2   22/3 

 

 

  

WB  Complete   and  write dialogues                  PS doplň  a piš rozhovory 

22/4, 22/5,  23/6  23/7 

 

 

Do S2                                           23rd March 

Copy and then translate the questions   -  opiš a potom přelož otázky  



1. Kde budeš žít v budoucnosti? 

2. Myslím, že budu žít v Africe. 

3. A co tam budeš dělat? 

4. Budu lékařkou v nemocnici. 

5.  Myslíš si, že budeš slavná spisovatelka? 

6. Ne, doufám, že budu pomáhat lidem v chudých zemích. 

7. Myslíš si, že se budeš vdávat? 

8. Myslím, že nebudu. 

9. Bude svět lepším místem v budoucnosti? 

10. Ne, nebude. 

11. Myslím, že budu žít ve velkém městě jako Londýn nebo New York 

12. Chci získat práci v kanceláři a v mém volném čase chci hrát na kytaru. 

13. Myslíš si, že budeš slavný? 

14. Já doufám. 

15. Budeš se ženit? 

16. Ano, budu a budu mít pět dětí. 

 

Vypsaná slovíčka 2A 2B 2C 2D , slovíčka končí   You´re kidding! 

Naučit, říkat nahlas, slyšet se  

 

 

Kontrola 30. 3. za týden, dodržujte úpravu, mějte se hezky.   id 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


