
Plán domácí výuky od 6. 4. do 10. 4. 2020 - Anglický jazyk IX. A 

1. Zkontrolujte si úkoly z předešlých týdnů: 

učebnice str. 45/cv. 5a 

2. Did you go to the cinema yesterday? 

3. Can you play the guitar? 

4. Have you been in a newspaper? 

5. Would you like to be a radio DJ? 

6. Were you using the Internet yesterday evening? 

7. Are you going to play a computer game this evening? 

8. Will you be at home this weekend? 

9. Have you got a Facebook profile? 

10. How old are you? 

pracovní sešit str. 35/cv. 6 

2. How many emails have you sent today? I have sent 2 emails. 

3. What are you wearing at the moment? I am wearing a red T-shirt, black jeans and black socks.  

4. Have you ever been to another country? Yes, I have been to Austria, Great Britain and Greece. 

5. Can you swim. Yes, of course I can. 

6. Were you ill last week? Luckily no, I wasn´t.  Unfortunately yes, I was.  

7. Have you got a pet? Yes, I have. No, I haven´t. 

8. What are you going to do tomorrow evening? I am going to dance, to watch TV, to read …. 

9. Did you go out last weekend? Yes, I did. I visited my uncle in Zlin. I went for a walk …… 

10. What were you doing at 7 pm yesterday evening? I was chatting with a friend. I was going for a 

walk ……. 

pracovní sešit str. 36/cv. 1 

 2. messy 

3. unambitious 

4.miserable 

5. silly 



6. disloyal 

7. unpleasant 

8. negative 

9. lazy 

10. unreliable 

11. impatient 

12. anxious 

učebnice str. 46/cv. 1a 

2. easy-going 

3. patient 

4. sensible 

5. reliable 

6. hard-working 

7. tidy 

8. polite 

9. charming 

10. ambitious 

11. cheerful 

12. loyal 

učebnice str. 47/cv. 5 

1.c   5. b, c, d, e, f 

2. c, e, f   6. a, b, d 

3. b   7. a, d, f 

4. e, f 

 

 

 



2. Zápis do sešitu: Můžete si opsat nebo vytisknout a nalepit: 

Gerundium: Gerunds 

- když chceme mluvit o nějakých aktivitách, činnostech, používáme tvar gerundia – tzn. že ke 

slovesu přidáme koncovku –ing 

- např.  sleep  - sleeping (spát –spaní) 

write – writing (psát – psaní) 

act – acting (hrát – hraní) atd.  

- gerundium může být ve větě podmětem i předmětem: 

I enjoy reading. (předmět) – Ráda si čtu. 

Reading is my favourite aktivity. (podmět) – Čtení je moje oblíbená aktivita.   

Dále:  

V pracovním sešitě si na straně 71 přečtěte gramatiku: Gerunds a ústně si přeložte uvedené příklady. 

Pak v pracovním sešitě na str. 37 vypracujte cv. 6a – spojit a 6b – doplnit k obrázkům informace z 6a 

3. Psaní inzerátu: v pracovním sešitě na str. 36 ve cv. 4 doplnit zadané výrazy do inzerátů a pak ve cv. 

5 doplnit tabulku 

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní mail – fojtikova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku.  Na mailu nebo přes EŽK také čekám vypracované úkoly a klidně i 

zprávu o tom, jak se máte.  

Ať se vám samostudium daří. 

Happy Easter! 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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