
Anglický jazyk 

IX. AB 

Plán domácí výuky od 4.5.-8.5.2020 

Řešení úkolů z minulého plánu: 

- učebnice, str. 52/1 : 
shopping, part-time jobs, housework, saving money, pocket money 
 

- cvičení 2: 
1 True 2 Doesn´t say 3 False 4 Doesn´t say 5 False 
6 True 7 Doesn´t say. 8 True 9 Doesn´t say 
 

- cvičení 3 a) 
Wesley: outside; from 7 am on weekdays and Sundays; delivers 
newspapers and magazines to houses 
Mel: in a shoe shop; 9-5.30 at weekends; fetches shoes for people to try 
on; takes shoes back to store room 
Bernie: in a supermarket; 10-4 on Sundays, Wednesdays for two hour 
safter school; puts things on shelves, collects trolleys from car park, helps 
customers with their bags 
Linda: in a theatre; 2-6 on Sundays; collects tickets, shows people to their 
seats, sells ice- creams, collects rubbish 
 

- cvičení 3 b) 
Wesley says it´s ok in the summer, but he doesn´t like it in the winter 
when it´s cold and dark. Mel says it´s quite tiring, but she likes the people 
she works with and she can buy shoes cheaply. Bernie says it can be 
boring, but it´s nice to have the money. Linda says she doesn´t get paid 
much, but it´s quite interesting and she sees lots of plays, concerts and 
films. 
 

- cvičení 3c): 
1 Wesley and Bernie 2 Mel and Linda 
3 Wesley and Bernie 4 Mel, bernie and Linda 



5 Wesley 6 Bernie  7 Mel  5 Bernie 
 
 

- zadávám slovíčka: z lekce 5 – A,B  (str. 84, prac. sešit) 
 

- do 10. 5. 2020  mi, prosím, na můj mail (simperska@9zszlin.cz) pošlete 
následují věty v angličtině: (Pozor na správné použití časů, přečtěte  si 
pozorně! V případě potřeby prolistujte L 4, nejlépe si ovšem vystačit se 
svou hlavou!☺) 
 
1. Kdy jsi tady začal pracovat? 
2. Jak dlouho tady žiješ? 
3. Používal jsi včera večer počítač? 
4. Kdy máš narozeniny? 
5. Zajímáš se o herectví? 
6. Co ta práce obnáší? 
7. Mohu si vyzkoušet tyto kalhoty, prosím? 
8. Kate zapnula rádio. 
9. Můj život se nedávno změnil. 
10.  Vždycky jsem chtěl být zpěvákem. 

 

Mějte se pěkně. Těším se na vaše větičky.☺ 

Mgr. Hana Šimperská 

simperska@9zszlin.cz 


