
Plán domácí výuky od 11. 5. do 15. 5. 2020 - Anglický jazyk IX. A 

 

1. Zkontroluj si úkoly z minulého týdne: 

Pracovní sešit str. 42, cv. 1  

2. Do you buy things on the Internet? 

3. Did you apply for the job? 

4. Have you got a smartphone? 

5. What were you doing on Saturday? 

6. Who have you invited to the party? 

7. Where was this photograph taken? 

8. What time shall we meet? 

 

Pracovní sešit str. 42, cv. 2 

2. are you doing 

3. will Tina be home 

4. competitions has Max won 

5. does Emma work 

6. do you go swimming 

7. are you going to take the test 

8. did Jack go home early 

9. can you play 

 

Pracovní sešit str. 42, cv. 3  

2. working 3. watering 4. looking 5. helping 6. filling  7. sweeping 

8. serving 9. taking 10. applying 

  

Pracovní sešit str. 42, cv. 4  



1. knock … over 

2. Take … off,  try … on 

3. put … out,   throw … away 

4. fill … in,   give … back 

5. turn … down,   switch … off 

 

2. Začni se učit nová slovíčka 5a, 5b 

 

3. Reading 

Učebnice str. 52 – Teenagers and money 

a) Přečti si text nebo si ho pusť na: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_5_Third_Edition_CD2_Track_

32.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub (listening 3.11 – track 32) 

Poslech se od textu v učebnici liší minimálně. 

Do sešitu English pak vypracuj cv. 2 – Jsou věty pravda (T), lež (F) nebo se to v textu neříká (DS)? 

 

b) poslechni si 4 teenagery povídat o brigádách a do sešitu vyplň tabulku ve cv. 3a. Poslech najdeš na:  

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_5_Third_Edition_CD2_Track_

33.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub (listening 3.12 – track 33) 

Dále vypracuj do sešitu cv. 3c – doplň jména k 1 – 8. 

 

4. V pracovním sešitě na str. 43 udělej část I CAN … - úkoly 1 – 4 

 

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.  
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Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 


