
Plán domácí výuky od 27. 4. do 30. 4. 2020 - Anglický jazyk IX. A 

 

1. Zkontroluj si úkoly z minulého týdne: 

Učebnice str. 48, cv. 1a 

1. switch on  2. pick up  3. ´ve knocked over 

4. throw away  5. put on  6. take off 

7. try on  8. fill in   9. turn down  10. give back 

 

Pracovní sešit str. 38, cv. 1 

2. give back   3. throw away  4. try on  5. fill in 

6. turn down  7. switch on  8. put away 

 

Pracovní sešit str. 38, cv. 2 

2. knock over  3. throw away  4. turn off  5. put away 

6. give back  7. pick up  8. try on 

 

Pracovní sešit str. 38, cv. 3 

2. správně  3. x turn it off  4. x try them on 5. správně 

6. x put them away 7.x took it off  8. správně 

 

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

 

3. Tento týden se potřebujeme naučit, jak požádat někoho, aby něco udělal - REQUEST 

Důležité jsou tyto fráze: 

a) žádáme někoho, aby něco udělal 

 Would you mind opening the window, please? – Nevadilo by ti, kdybys otevřel okno, prosím? 

 Do you think you could buy me this T-shirt? – Myslíš si, že bys mi mohl koupit toto tričko? 



 Could you help me with this work, please? – Mohl bys mi pomoct s touto prací, prosím? 

 

b) žádáme o svolení, že můžeme něco udělat 

 Could I go to the cinema, please? – Mohla bych jít kina, prosím? 

 Can  I visit my friends, please? –Můžu navštívit své přátele, prosím? 

 Is it all right if I leave now? – Je to v pořádku, když teď odejdu? 

 

4. Procvičíme v pracovním sešitě  i v učebnici. 

pracovní sešit str. 38, cv. 4 – přečti si rozhovor a ústně si ho přelož.  Potom pokud máš možnost, tak 

si poslechni CD a oprav ho. 

pracovní sešit str. 39, cv. 5a – co ti lidé žádají?  Doplň k obrázkům žádost s pomocí výrazů z rámečku 

nahoře. 

pracovní sešit str. 39 cv. 5b – jak ti druzí lidé na žádost reagují? Použij výrazy z rámečku pod obrázky. 

učebnice str. 49, cv. 7a – poskládejte rozhovor. Do sešitu English napište řadu písmen, aby dával 

rozhovor smysl 

učebnice str. 54, cv. 2 – do sešitu English napište rozhovor Ruby se svým otcem.  

 

5. Dále procvičíme slovní zásobu 

pracovní sešit str. 40, cv. 1 – spoj slova s jejich definicí 

pracovní sešit str. 40, cv. 2 – doplň do věty sloveso 

 

6. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi Project 5  a procvič si celou lekci 

4 – Unit 4 a celou lekci 3 – Unit 3. 

 

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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