
Plán domácí výuky od 4. 5. do 7. 5. 2020 - Anglický jazyk IX. A 

 

1. Zkontroluj si úkoly z minulého týdne: 

pracovní sešit str. 39, cv. 5a, b 

1.  But I won´t be able to hear it. 

2. you pick up the litter that you´ve just dropped? 

 Oh, yes. Sorry. I wasn´t thinking. 

3. getting some batteries from the shop? 

 OK. What size do you want? 

4. lend me some money? 

 Sorry. I haven´t got any myself. 

5. all right if I leave the children with you for half an hour? 

 That´s no problem. They´re usually very good. 

6. Do you think you could switch on the dishwasher? 

 Sure. Which setting do you want? 

 

učebnice str. 49, cv. 7a 

1E 2C 3B 4F 5G 6A 7D 

 

učebnice str. 54, cv. 2 

Ruby: Can I go to a party at Pete´s house on Friday? 

Father: What time does it finish? 

Ruby: I don´t know. I´m sure it won´t be late. 

Father: OK, but you must be home by eleven. 

Ruby: Thanks, Dad. Can you give me a lift? 

Father: No, I can´t. I´m going out. 

Ruby: OK, I´ll get a lift with Ella. 



 

pracovní sešit str. 40, cv. 1  

2 J 3 B 4 F 5 E 6 A 7 I 8 G 9 C 10 H 

 

pracovní sešit str. 40, cv. 2 

2. vacuum 3. shop  4. do  5. help  6. earn 

7. drive  8. cut  9. work  10. set 

 

2. Zopakuj si slovíčka celé 4. lekce  – ústně i písemně. 

 

3. Procvičíme si gramatiku 4. lekce v pracovním sešitě: 

str. 42, cv. 1 – poskládej slova do otázek 

str. 42, cv. 2 – zeptej se na tučné výrazy. Vytvoř správnou otázku. 

str. 42, cv. 3 – doplň inzerát výrazy z rámečku 

str. 42, cv. 4 – doplň do vět správná frázová slovesa 

  

4. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

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

celou lekci 4 – Unit 4 a celou lekci 3 – Unit 3. 

 

5. Procvičování pomocí her. Na této webové stránce si můžeš trénovat slovní zásobu a gramatiku. 

https://www.gamestolearnenglish.com 

 

 

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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