
Plán domácí výuky od 18. 5. do 22. 5. 2020 - Anglický jazyk IX. A 

 

1. Zkontroluj si úkoly z minulého týdne: 

Učebnice str. 52, cv. 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 

Učebnice str. 52, cv. 3a 

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 the store room 

Bernie 

in a supermarket 

10 – 4 on Sundays, Wednesdays for two hours after school 

puts things on shelves, collects trolleys from the 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 

 

Učebnice str. 52, cv. 3c 

1. Wesley and Bernie   5. Wesley 

2. Mel and Linda   6. Bernie 

3. Wesley and Bernie   7. Mel 



4. Mel, Bernie and Linda  8. Bernie 

 

Pracovní sešit  str. 43, I CAN … - úkoly 1 – 4 

1. How often do you … 

    What do you usually … 

    Have you been … 

    Did you buy … 

2. cheerful 

    unreliable 

    polite 

3. correct 

    correct 

    wrong 

    correct 

4. Would you mind … 

    Is it all right … 

    Do you think you could … 

    Could you …. 

 

2. Uč se nová slovíčka 5a, 5b 

 

3. Uč se nepravidelná slovesa z pracovního sešitu na str. 79.  

Nemusíš umět tato:  dig, fight, hold, hurt, keep, lie, mean, sink, smell, spell, stick, sweep, tear 

 

4. Na elektronické žákovské knížce tě čeká úkol z nepravidelných sloves. Vypracuj a přes EŽK mi ho 

pošli.   

 



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 EŽK  čekám na vypracovaný úkol  z nepravidelných sloves a také 

na zprávu o tom, jak se vám učení vede a jak se máte.  

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 

https://www.gamestolearnenglish.com/
mailto:fojtikova@9zszlin.cz

