
Plán domácí výuky od 14. 4. do 17. 4. 2020 - Anglický jazyk IX. A 

1. Zkontrolujte si úkoly z minulého týdne: 

Pracovní sešit str. 36, cv. 4 

Text  1 

2. weekends   3. Dutiees   4. sweeping 

5. packing   6. hours   7. break 

8. minimum   9. work    10. apply 

Text 2 

1. Waitress   2. café    3. members 

4. help    5. job    6. orders 

7. setting   8. Saturdays   9. pay 

10. lunch   11. phone 

 

Pracovní sešit str. 37, cv. 5 

Th Food Store      Tiffany´s 

a supermarket      a café 

assistant      waiter/waitress 

reliable, cheerful     polite, friendly, hard-working 

Saturdays and Sundays     Saturdays 

9 -5       10 – 6 

minimum wage      good 

email       phone 

 

Pracovní sešit str. 37, cv. 6a 

2f 3e 4g 5a 6b 7d 

 

Pracovní sešit str. 73, cv. 6b 



1. A secretary … answering the phone. 

2. An architect… designing buildings. 

3. A hairdresser … washing and cutting hair. 

4. A chef … cooking meals. 

5. An engineer … working with machines. 

7. A vet … looking after animals.  

 

2. Začněte se učit nová slovíčka 4c, 4d. Je to důležité. Zvláště se podívejte na frázová slovesa, např 

knock over, try on atd.  

 

3. V pracovním sešitě si z CD poslechněte cv. 2 na str. 36. Napište pozitivní a negativní vlastnosti 

daných osob.  

 

4. V učebnici na str. 54 ve cv.1a napište do sešitu English všechny otázky, které reportér Cameronovi 

položil. 

  

5. Opakování zájmen – osobních, přivlastňovacích a předmětných tvarů. Místo podtržených výrazů 

použijte zájmena. Přepište nebo si vytiskněte a nalepte do sešitu English. To dáte, ne?  

My cousins´ names are Henry and Julia. – Their names are Henry and Julia 

Please, invite Tom and Kate to your house. - 

I´m going to give a present to James. -  

Mike´s computer is out of order. - 

Molly  doesn´t like her new teacher. - 

Henry is taking Julia out in his new car. - 

Tom bought a new car to Mary last week. - 

I and Jack are going to invite  our friends for lunch.  - 

Please, send a postcard to me and Jane. - 



 

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 také na  

zprávu o tom, jak se vám učení vede a jak se máte.  

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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