
Anglický jazyk pro 9. třídu 
 
 

Týden od 25. 5. do 29. 5. 2020 
 

 

Culture: (listening) - The English language - you study English, but where does it come from?  

Zajímavosti o jazyce a krátce o jeho historii se dozvíte z učebnice, str.64/c.1a z tohoto textu, 

poslechněte si zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 1; Page 57, Exercise 7a; Page 58, Exercise 1b; Page 62, Exercise 1; Page 64, Exercise 1a; 

Page 64, Exercise 3b 

elt.oup.com 

Zkuste si rovněž tipnout odkud se v angličtině objevila tato slovíčka? Učebnice str. 64/cv.3a, vaše 

odpovědi si zkontrolujte zde ve cv.3b: 

 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 1; Page 57, Exercise 7a; Page 58, Exercise 1b; Page 62, Exercise 1; Page 64, Exercise 1a; 

Page 64, Exercise 3b 

elt.oup.com 

Pracovní sešit: Potom, co jste se v učebnici seznámili  s historií anglického jazyka a jeho rozdílnostmi 

v Británii a USA, vypracujte si str.50/cv.1,2,3 

                         + opakování (progress check) str.52/cv.1 (trpný rod v přítomném čase) 

                                                                              str.52/cv.2 (věty aktivní převádějte do trpného rodu, tedy 

vět pasivních) 

                                                                              str.52/cv.4 (předložky) 
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Překlad vztažných vět do školního sešitu: (použijte who- pro osoby/ nebo which-v ostatních 

případech/) 

 Dívka, kterou jsme viděli ve městě,je v mé třídě. 
 Vlak, který právě přijel na nástupiště 2, jede do Londýna. 
 Chlapec, který nám doručuje noviny, je na prázdninách. 
 Mince, které byly dříve používány, byly zlaté a stříbrné. 
 Hotel, který jsme si chtěli zamluvit, byl plný. 

Vaše práce mi prosím posílejte do pátku 29.5. do 12h. Děkuji za spolupráci, zdraví Lenka 

Mlsová 

 
  



Týden od 18. 5. do 22. 5. 2020 
 

Slovíčka 5D : vypište si je prosím do šk.sešitu a naučte (PS, str.84 - lépe si je projít před následujícím 

poslechem. 

Minulý týden jsme se věnovali cestování a výrazům, které by se vám mohly hodit v životě. Tento 

týden si poslechneme jeden neuvěřitelný příběh z učebnice str.62/63 : The sale of the century. 

Poslech zde: (trénujete výslovnost a porozumění textu a pracujete s novými slovíčky) 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 1; Page 57, Exercise 7a; Page 58, Exercise 1b; Page 62, Exercise 1; Page 64, Exercise 1a; Page 

64, Exercise 3b 

elt.oup.com 

 

Pracovní sešit: str. 51 (Gold) - Read the text + cv.4,5,6 - str.50/51 

Nepravidelná slovesa: Zopakujte si všechna nepravidelná slovesa. 

Vaše práce mi prosím posílejte do pátku 22.5. (12h). Hezký týden přeje Lenka Mlsová 
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Týden od 11. 5. do 15. 5. 2020 
 

Milí deváťáci, děkuji za zaslané projekty, máte u mě velkou pochvalu za vypracování a snahu. Tento 

týden si projdeme lekci 5C, zopakujeme si naučená slovíčka a také si zazpíváme. 🙂 

Učebnice: str.60/cv.2 (zopakujte si slovíčka a ústně si udělejte toto cvičení, pokud si nebudete jistí, 

tak mi napište) - cvičení je lehčí, měli byste ho zvládnout bez problémů. 

                             /cv.3 (listening) prosím hledejte rozdíly v tom, co vidíte v rozhovoru zapsané v 

učebnici a v tom, co slyšíte. Tyto rozdíly mi prosím zaznamenejte do školního sešitu. Např. 

tomorrow - today, ...atd. 

Poslech zde:  

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Procvičte si "online" výrazy z Everyday English, které máte na straně 61 zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/everydayenglish?cc=cz&selLanguage=cs 

Poslechněte si ještě 2 dialogy (trénujte poslech) a vypracujte si tabulku ze str. 61 (učebnice) a vaše 

odpovědi do školního sešitu zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Pracovní sešit: str. 48/cv.3a,b (pokud cvičení 3b nechápete, tak vynechte) + str.49/cv.4 doplňujte 

předložky z nabídky. 

 

Sing a song: https://www.youtube.com/watch?v=XXNt2X889j0 

Vaše vypracované úkoly prosím posílejte do pátku 15.5. do 12 h. Děkuji, zdraví Lenka Mlsová 

 

Runaway Train | Soul Asylum | Lyrics ☾☀ 

Released | October 6th, 1992 Album | Grave Dancers Union Disclaimer | 

This video is for entertainment purposes only and no copyright 

infringement is intended. 

www.youtube.com 

 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 
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Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 1; Page 57, Exercise 7a; Page 58, Exercise 1b; Page 62, Exercise 1; Page 64, Exercise 1a; 

Page 64, Exercise 3b 

elt.oup.com 

 

 

 

Everyday English | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Everyday English. Click on the words in the correct order. Copyright © Oxford University Press, .All Rights Reserved. 

Privacy Policy| 

elt.oup.com 

 
  

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/everydayenglish?cc=cz&selLanguage=cs


Týden od 4. 5. do 7. 5. 2020 
 

Slovíčka - lekce 5C (slovíčka napište do šk. sešitu, naučte se je do konce týdne a nechte se z nich 2x 

přezkoušet - 1x písemně, 1x ústně) 

 

Pracovní sešit- (reading) str.46/47 - cv.3,4,5 - přečtěte si text na str. 47 s názvem Journey to the 

Centre of the Earth a vypracujte zadaná cvičení. 

                         + str. 48- cv.1,2 (práce s novými slovíčky) 

 

Učebnice (The story - "The model millionaire") str.85  Příběh si poslechněte, u poslechu si potichu 

čtěte text a zkuste porozumět. Případné dotazy ráda zodpovím. 

Poslech zde: 

 https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 4: Audio. Page 44, Exercise 1b; Page 44, Exercise 2a; Page 46, Exercise 1b; Page 47, Exercise 8a 

elt.oup.com 

 

Project: Create your unusual hotel, write a description of it. Use a white paper of A4 size. 

 

( What´s the name of it? Where is it? / How much does it cost?/ How can you get there? Why is your 

hotel unusual? What can you do there? Which types of rooms can you book there? Can you see 

anything interesting in or around your hotel?) Write at least 15 sentences or more. Use the different 

verbs, be aware of using the correct grammar. You can draw a picture too. 🙂 

Žákům zaslán vzor individuálně na mail. (Projekt můžete zasílat do pondělí 11.5.) 

 

Vaši práci mi prosím pošlete do 7.5. do 12h. Děkuji, zdraví Lenka Mlsová 

 
  

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
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Týden od 27. 4. do 30. 4. 2020 
 

Slovíčka - lekce 5B (pracovní sešit str.84, slovíčka si vypište do školního sešitu, naučte se je a nechte 

se prosím 2x přezkoušet- jednou písemně, jednou ústně) 

 

Učebnice str.58 - text Unusual hotels  si prosím přečtěte a poslechněte. Při poslechu zastavujte text a 

zkoušejte si výslovnost. Odkaz na poslech zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Nová slovíčka vyhledávejte ve slovníčku v pracovním sešitě. 

 

Školní sešit - vytvořte tabulku, která je v učebnici na straně 59/cv.2. Dle textu na předchozí straně 

tabulku vyplňte( zpracujte všech pět hotelů). 

 

 Zápis do šk.sešitu  

 

 

  Modální (způsobová slovesa)v trpném rodu 

  Tvoříme: sloveso (can, could, must, might,...)+ be + trpný rod  

Např: Letters must be delivered by Friday. 

            Tickets can be bought in the afternoon. 

           The project might be finished at the end of the week. 

 

Zde posílám odkaz na web. stránky, kde můžete nastudovat modální slovesa: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006061201-modalni-slovesa 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.helpforenglish.cz/article/2006061201-modalni-slovesa


 

Modální slovesa - Help for English - Angličtina na 

internetu zdarma 

Modální (způsobová) slovesa V tomto článku se zaměříme na základní 

informace o anglických modálních slovesech. Ukážeme si jejich 

gramatické vlastnosti, jaké mají tvary, s čím se pojí. 

www.helpforenglish.cz 

Vyzkoušejte si krátký testík s modálními slovesy zde: 

https://www.studypro.eu/anglicka-gramatika/modals-test-a.html 

Modální slovesa - Test A :: Anglická gramatika 

Modální slovesa description. Zapomenuté heslo. Níže můžete resetovat heslo k Vašemu účtu. Pokud již nemáte přístup k 

Vašemu emailu, prosím kontaktujte nás pro pomoc. 

www.studypro.eu 

A ještě jeden testík na trpný rod, zkuste si, vyhodnoťte si. Můžete mi napsat, jak vám to šlo 🙂 

https://www.e-gramatica.com/testy.php?category=trpny-rod&test=1&practice=1 

 

Angličtina | Trpný rod - cvičení 1 

Doplňte slovesa v závorkách ve správném čase. Užijte trpný rod. Příklad: Ten houses ___ here last year. (build) Ten houses 

were built here last year. 

www.e-gramatica.com 

Pracovní sešit str. 46/cv.1 + 47/cv.6,7 

 

Vypracované úkoly mi prosím naposílejte do pátku 12h. Jakékoliv dotazy pište na moji emailovou 

adresu. Děkuji a zdravím Lenka Mlsová 
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Týden od 20. 4. do 24. 4. 2020 
 

Učebnice- str. 56/cv.1 -odkaz na poslech zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Během poslechu si text zastavujte a opakujte věty po audionahrávce. (Trénink výslovnosti) 

Upevnění nových slovíček, porozumění textu, opakování trpného rodu. Prosím zopakujte si trpný rod 

v pracovním sešitě na str. 78 (nastudujte) 

V 5.lekci jde o opakování trpného rodu ve všech časech 

Do školního sešitu prosím zapište a pospojujte věty z učebnice str.57/cv.2B (v textu jsou věty hodně 

podobné, jen je najdete s lehce obměněnými slovesy, ale význam zůstává stejný.) 

 + cv. 5/str. 57 (bude mi stačit, když mi napíšete podmět + trpný rod, vše v přítomném čase) 

Vzor: 1) Strawberries are grown 

           2) They are taken 

           3) they are checked...........a dalších 17 výrazů 

Pracovní sešit:  Vyplňte :str. 44/cv. 1a, cv.2 a+b  

                                             str. 45/cv. 3a+b 

Extra : časopis Gate + poslech zaslán studentům na mailové adresy (rozvíjí cit pro jazyk, porozumění, 

slovní zásobu, dozvíte se spoustu zajímavých informací) 

A song: mix písní s trpným rodem, poslechněte si zde: 

 https://www.youtube.com/watch?v=eohVfYaLlww 

 

 

Passive voice with songs 

Passive voice with popular songs 

https://vk.com/club155277866 

www.youtube.com 

Zašlete mi, prosím své úkoly do pátku 24.4 do 12h. Děkuji, na spolupráci se těší Lenka Mlsová 

 
Týden od 14. 4. do 17. 4. 2020 

 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
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- Učebnice (str. 53) Television (reading) Po přečtení textu prosím odpovězte celou větou do 
školního sešitu na 3 otázky ze str.53/cv.1 + cv.3 (najdi tato čísla v textu a vypiš větu z textu - 
pokud tomu nebudete rozumět, prosím pište.) 
 
       - Slovíčka lekce 5A (str.84) Jake goes shopping - slovíčka si opište do sešitu, naučte se je a 
nechte se od rodičů 2x přezkoušet (písemně a ústně)   
 
       -  Překlad - procvičování past simple (minulý čas)  u nepravidelných sloves, která jste měli 
opakovat minulý týden (rovněž do školního sešitu) 
1)  Zpívali národní písně. 
2)  Včera jsme viděli sokoly a jestřáby. 
3)  Nastavil správný program na myčce. 
4)  Mluvil s nimi? 
5)  Ukradla minulý týden peněženku? 
6) Učili jsme se minulý rok o člověku? 
7) Máma mě neprobudila. 
8) Včera jsi neplaval v bazénu. 
9) Minulý rok jsem nejezdil(a) na koni. 
 

 Opakovací test z lekce 4 bude žákům zaslán individuálně na email. 

 Úkoly prosím naposílejte do pátku 17. 4. do 12h, děkuji. 

 
  



Týden od 6. 4. - 13. 4. 2020 

 
 

Učebnice (reading) str. 52 (Přečti si text " Teenagers and money"), po té vypracuj do školního sešitu 

cv.2/str.52 - opiš věty do sešitu a rozhodni, zda jde o tvrzení pravdivé (T- true), lež (F- false), nebo se 

o tvrzení text nezmiňuje (DS - doesn´t it say) 

Pracovní sešit (writing)- str. 40/cv.1,2 + 3a,b (poslech z vlastního CD) (listening) 

Nepravidelná slovesa- opakuj a procvičuj výslovnost zde: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2007022102-anglicka-nepravidelna-slovesa 

Procvičuj a relaxuj (shlédni video): 

https://www.youtube.com/watch?v=uN9XO0T44pc 

Happy Easter holiday! 

Úkoly prosím naposílejte ke kontrole do pondělí 13.4. Děkuji 

 

HOW TO UNDERSTAND 

AMERICAN FOREIGNERS IN 

CZECH REPUBLIC 

(Americans are confusing) 

Have you ever wondered, "what do American 

expats sound like to Czechs?" I'm not talking 

about our mostly terrible pronunciation 

(speaking for myself here). I'm talking about 

some cultural differences between US and 

Czech people, and some confusing things 

Americans say when they first arrive in 

Prague. In this video, I make fun of new 

American ... 

www.youtube.com 
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Týden od 30. 3. do 3. 4. 2020 
 

Nové zadání pro týden od 30.3. nám prosím naposílejte do pátku 3. 4. 2020. 

 
Pracovní sešit - Nastuduj slovíčka z lekce 4D + Culture (PS str. 84) Slovíčka zapiš do šk.sešitu, 

nauč se je a nechej se 2x přezkoušet od rodičů (písemně + ústně) 

Učebnice - str. 51 (reading) přečti si napínavou část divadelního představení " Murder at the 

theatre" - po přečtení mi napište v mailu anglicky odpověď (celou větou, prosím) na tyto dvě 

otázky: 

1) Who do you think was the murderer? 

2) Why? 

                  - str. 50/cv.2a  + str. 50/cv.4 (vyber správnou předložku a po té opiš věty do 

školního sešitu) 

Pracovní sešit  str. 43 ( vypracuj I can...) 

Nepravidelná slovesa - opakování 2. sloupec předsádka pracovního sešitu 

A song:  Slova a melodie zde: 

 https://www.youtube.com/watch?v=tJ4b99-aujI 

Have a nice week!  

 
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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tJ4b99-aujI


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). 


