
Moji milí,  
 
posílám Vám zadání pro další domácí práci v oblasti angličtiny. Tentokrát Vám mírně 
usnadním práci a požádám Vás, abyste se dívali na filmy, sledovali seriály, dívali se na 
videa. A proč? Abychom následně procvičili psaní krátké filmové recenze.. Ještě jsme 
podobnou nepsali, ale sami uznáte, že na doporučení filmu není vůbec nic těžkého. Slovník 
povolen. 
 
Zadání pro následující týden zní následovně: 
Choose a film or a series or a single episode and write a review (120-150 words) 
 
Tedy:  

I. Zvolte si film nebo seriál (tipy pro ty, kteří by sledovali Netflix níže) 
II. zapište si název filmu/seriálu do sešitu 

III. při sledování si zaznamenávejte nová či zajímavá slovíčka a fráze - 10 si jich napište 
do sešitu a přeložte tak, aby Vám vznikl krátký glosář tak, jak to děláme třeba při 
čtení článku z Hello 

IV. Do sešitu odpovězte na tyto otázky: 
1. What is the title of the film?  
2. What genre is it? Is it a comedy/drama/sci-fi/etc.? 
3. What is it about?  
4. Is it based on a book?  
5. Where is the film set?  
6. When is the film set?  
7. Who stars in the film?  
8. Who plays the main role(s)?  
9. Who is your favourite character in the film? (Why?)  
10. Who do you think will enjoy the film? 

V. No a konečně, napište recenzi v rozsahu 120-150 slov a pošlete mi ji na email  
 florianova@gymkrom.cz do neděle 29. března 2020. 
 
In your review: 

● introduce the film/series/episode you have watched; 
● say why you liked the film/series/episode, or why you disliked it  
● recommend the film/series/episode and say who will like this type of a 

story/film/series.  
 

V recenzi použijte následující: 
- výrazy: about based on tells the story of set in

plays the role of stars as because so and  
- gramatiku: přítomný čas prostý, budoucí čas will 

 
Pokud nemáte možnost sledovat filmy online, pusťte si nějaký v angličtině na DVD (nono, 
nesmějte se mi :)).  
 
Tips: Netflix films: Peter Rabbit The Little Prince  
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