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Milí deváťáci, 

Jsem ráda, že jsme se mohli s mnohými z vás tento týden opět slyšet. V pondělí budete mít velikonoční 

volno, takže ani výuka nebude. Užijme si tento čas v pohodě, v klidu, i když v trochu jiném režimu, než by 

si asi každý z nás představoval. Já se těšila na ten obrovský ročníkový tatar.:-( No vynahradíte si to třeba 

příští rok. 

Vyzývám vás k aktivnímu přístupu v rámci tohoto vzdáleného studia, protože vaše aktivita bude velkým 

měřítkem pro vaše hodnocení. 

 

Někteří stále ještě otálejí s přihlášením se do Quizletu, je to opravdu velký pomocník při učení se slovíček 

nebo slovních spojení. Zabojujte! 

 

Co byste měli mít hotovo: 

- Project 3/ 2C 

- Project 3/ 2D 

- Project 3/ Culture 

- Irregular verbs – part 1 

 

Směle do toho!       Držím vám pěsti. 

 

 

 

 

 

 

Úkoly na následující týden (14. -17. 4.): 

1) Stále procvičujte slovíčka v Quizletu. 

 

2) Do aplikace Teams vám nahraju poslech z uč. str. 26 Martin´s party. Na web školy poslech nemůžu 

vložit, proto prostředí Teams je ideální i z tohoto důvodu. Text si poslechněte a článek si aspoň 2x 

přečtěte nahlas. 

 

3) a) Na základě poslechu nebo čtení pak do cvičného seš. vypracujte cv. 2, str. 26. Stačí vypsat čísla 

vět a k nim jméno dotyčné osoby. 

b) V uč. na str. 27 cv.3 přepište do cvičných sešitů – vytvořte správná slovní spojení. 

 

4) V pr. sešitu vypracujte cvičení na str. 22/4, 5  a str. 23/6, 7 

 

 



Solution (řešení): 

 

Ad 2)  

Uč. str. 26/2: 1 – Martin 2 – DJ  3 – Lewis 4 – Sonia 5 – Lewis 

  6 – Pete 7 – Trish 

 

Uč. str. 27/3: 1- I´m really looking forward to it. 

  2 – You´re kidding! 

  3 – What´s the problem? 

  4 – He/ She can´t make it. 

  5 – Are you sure? 

  6 – Are you having a good time? 

  7 – Would you like a drink? 

  8 – Here goes. 

 

PS 22/4: a) Would you like to have a game of table tennis? 

      Yes, I´d love to. 

      OK, I´ll see you at the sports centre at two, then. 

      Yes, I´ll see you there. 

 

  b) Do you want to watch the film on TV? 

      I´d love to, but I have to go out. 

      Well, don´t worry. I´ll record it for you. 

      Oh, that will be great. Thanks. 

 

PS 22/5: 2 – will travel  3 – will have  4 – will be  5 – will be 

  6 – won´t solve 7 – will need 

 

PS 23/6: 2 – I´ll feed him. 

  3 – I´ll do the shopping. 

  4 – I´ll clear up the rubbish. 

  5 - I´ll put some music on. 

  6 – I´ll bring the equipment. 

 

PS 23/7: 2 – to go, I´ll meet 

  3 – I´ll e-mail 

  4 – I´m going to stay, I´ll do 

  5 – I´ll call 

  6 – I´m really looking 

 


