
Plán domácí výuky od 20. 4. do 24. 4. 2020 - Anglický jazyk IX. A 

 

1. Zkontrolujte si úkoly z minulého týdne: 

Pracovní sešit str. 36, cv. 2 –poslech 

1. Kylie:  + nice, sensible, tidy, hard-working 

 - anxious, impatient 

2. Zach: + charming, polite, ambitious 

 - miserable unpleasant 

3. Mr. Trent: + cheerful, enthusiastic, patient, loyal, easy-going 

  - lazy, unreliable 

 

Učebnice str. 54, cv. 1a 

1. Have you always wanted …? 

2. Can you play …? 

3. How long have you been …? 

4. What did you do ..? 

5. Has your life changed ..? 

6. Do you like …? 

7. What are you doing …? 

8. Did you write …? 

9. Does she write …? 

10. So what are you going to do …? 

11. Will that be …? 

 

Opakování zájmen 

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

Please, invite Tom and Kate to your house. –  … them to it 



I´m going to give a present to James. – … it to him 

Mike´s computer is out of order. – His … 

Molly  doesn´t like her new teacher. – She …. her/him. 

Henry is taking Julia out in his new car. - …. her out in it. 

Tom bought a new car to Mary last week. - … it to her … 

I and Jack are going to invite  our friends for lunch.  – We …. them for it. 

Please, send a postcard to me and Jane. - …. it to us. 

 

2. Učte se slovíčka 4c, 4d – ústně i písemně 

 

3. Do sešitu English  si opište nebo vytiskněte a nalepte tento zápis: 

Frázová slovesa 

Skládají se ze slovesa a „předložky“ (říká se jí particle) – např. get up, sit down, fill in  

 

Frázová slovesa se mohou dělit, pokud je předmět vyjádřený podstatným jménem. 

např.  I filled the form in. – Vyplnila jsem formulář.  (fill – podstatné jméno – in) 

 

Mohou zůstat bez dělení, pokud je předmět podstatné jméno. 

např.  I filled in the form.- Vyplnila jsem formulář. (fill in – podstatné jméno) 

 

Musí se rozdělit, pokud je předmět zájmeno. 

I filled it in. – Vyplnila jsem to. (fill – zájmeno – in) 

NEJDE  použít:  I filled in it.  VŽDYCKY dělit: I filled it in. (fill – zájmeno – in)  

 

4. Procvičujte frázová slovesa. Udělejte tato cvičení: 



učebnice str. 48, cv. 1a – doplňte koncovku frázového slovesa – napište celé frázové sloveso do sešitu 

English 

pracovní sešit str. 38, cv. 1 – doplňte správné frázové sloveso do věty 

pracovní sešit str. 38, cv. 2 – doplňte správné frázové sloveso do věty 

pracovní sešit str. 38, cv. 3 –  rozhodněte, jestli je věta dobře.  Přečtěte si ale nejdříve znovu zápis  o 

dělení frázových sloves. 

 

5. Pokud máte možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najděte Project 5 a v lekci 4 – Unit 4 

v části Grammar  udělejte  Exercise 3: Separating phrasal verbs a hrajte hry v části Games.  

 

 

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

elektronickou žákovskou knížku.  Na mailu nebo přes EŽK  čekám na vypracované úkoly (oskenované 

nebo přepsané do Wordu) 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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