
Anglický jazyk pro 9. třídu 
 

Týden od 23.3.-27.3.2020 
 
Učebnice str.49/cv. 7a (přepsat rozhovor z učebnice do školního sešitu - slabší žáci se 
o to alespoň pokusí) V tomto rozhovoru si všímám jakéhosi diagramu - posloupnosti, 
který máte napsaný v zeleném poli ve cvičení 8a... 
              - A/ Make a request (uděláte požadavek) 
              - B/ druhá strana - State an objection (vysloví námitku) 
              - A/ Propose a solution (navrhnete řešení) 
               - B/ Accept (přijmete) or (nebo) Refuse the solution (zamítnete řešení) 
               - A/ zakončíte konverzaci 
 Do školního sešitu si prosím rovněž zapište slovíčka z lekce 4C (nechte se 2x 
prozkoušet od rodičů - jednou ústně, pak písemně) 
 
PS - str. 43/cv 5 a, b (procvičení rozhovoru - otázek a odpovědí) Kdo nemá CD - ztratil či 
poničil, ať prosím kontaktuje své spolužáky a doplní si od nich. 
     - celá str. 42 (opakování) 
 
Nepravidelná slovesa (projít a zopakovat celý druhý sloupec na předsádce svého PS) 
Pokud něčemu nerozumíte, pište. Díky za spolupráci.  
Hodně elánu do dalšího týdne přeje Lenka Mlsová 

 
Nové zadání pro týden od 23.3. mi prosím naposílejte do pátku 27. 3. 2020. 

 
 

Týden od 16.3.-20.3.2020 
 
- pracovní list + poslech 
- PS str. 38/cv.2 (doplň frazální slovesa z nabídky a správné předložky dovymysli, pokud 
to nepůjde použij slovníček) 
        str. 38/cv. 3 (Přečti si věty a označ ty správné a nesprávné) Jedná se o frazální 
slovesa s oddělitelnou a neoddělitelnou předložkou) 
         str. 38/cv. 4 (k tomuto cvičení potřebujete CD, které máte vzadu v pracovním 
sešitě) 
         str. 38/cv 5a Vepisujeme otázky k obrázkům (přičemž pozor po otáze "Would you 
mind ....následuje sloveso s koncovkou -ing..Např. Would you mind lending me a 
pen,please? nebo Would you mind giving me a call, please?, atd...) Ostatní otázky již 
klasicky, např. Could you pick up the litter that....Do you think you could get me some 
cola, please? Atd... Jako odpovědi použij věty ze cvičení 5b. 
Prosím ofotit a poslat mailem do pátku 20. 3. 2020 do 12 h. 
Správné odpovědi pošlu o víkendu. 
Děkuji za spolupráci a chválím všechny, kteří mi již vypracovali úkoly a poslali. 
Zdraví Lenka Mlsová 
------------------------------------- 
 



 

 

Domácí úkoly pro anglický jazyk do 13. března 2020: 

– Str. 83/ 4A, 4B – opakování slovíček (rodiče prozkouší). 
– Do školního sešitu vypracovat 2. podrobnou reklamu podobnou reklamě v učebnici str. 
46/47 (1. reklamu vypracovalo pouze 12 žáků). 


