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Zdravím vás milí deváťáci, 

Za normálního stavu byste měli už po přijímacích zkouškách, ale co se dá dělat.     Bojujte!       Zvládnete 

to, i když to bude někdy jindy. Jen neztrácejte odvahu se učit nové, oprašovat staré, plnit zadané a zvládat 

všechny povinnosti, které máte. I pro nás je to výzva a učíme se nové a vlastně společně. Nikdo z nás 

takovou situaci nezažil. Váš aktivní přístup k plnění úkolů bude velkým podkladem pro vaše hodnocení. 

Nezapomeňte na to! Držím vám palce, ať vás neopouští optimismus a elán něco dělat.       HS 

Pro povzbuzení: 

https://www.youtube.com/watch?v=_nALntUtZz0 

 

 

Shrnutí Quizlet (procvičujte všechny sady, dokud tam máte Continue nebo nemáte 100%): 

- Project 3/ 2C 

- Project 3/ 2D 

- Project 3/ Culture 

- Irregular verbs – part 1 

 

Do Quizletu však nestačí se jen přihlásit, je potřeba se také aktivně zapojit! Bude to jedno z vodítek při 

příp. slovním hodnocení vašeho vzdáleného studia. Směle do toho       

 

 

 

Úkoly na následující týden (20. -24. 4.): 

1) Stále si procvičujte slovíčka přes aplikaci Quizlet (možnost i v mobilu). 

 

2) Do Quizletu jsem vám přidala druhou sadu nepr. sloves (Irregular verbs – part 2) – procvičujte. 

 

3) Minulý týden jste pracovali s textem, teď vás čeká shrnutí vyjádření budoucích časů. Přikládám 

naskenovanou kopii. 

Pracujte podle zadání - + = kladná věty, - = záporná věta, ? = otázka 

Použijte: G = vazba going to, PP = přítomný průběhový čas, S = přítomný prostý čas, W = pomocí will 

Vaše věty buď dopište do vytisknuté předlohy + vlepte do cvičného nebo přepište upravené věty do 

cvičného sešitu. Vzorové příklady máte již vyplněny. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_nALntUtZz0


 

 

4) V uč. str. 28 si přečti aspoň 2x nahlas článek Culture. Slovíčka k němu už máte mít dávno 

procvičena. Pokud ne, rychle do Quizletu. Do cvičného sešitu vypracuj cv.2 na této stránce. Napiš 

čísla vět a k nim jen true/pravda, false/lež nebo doesn´t say/není v textu řečeno. 

 

5) Zkuste si svůj odhad v následujícím odkaze. Video si pusťte a v určité části se objeví otázka, na 

kterou odpovězte a posunete se dál. Good luck       

https://en.islcollective.com/video-lessons/making-predictions-a1   

 

6) V časopise vyhledejte odpovědi na následující otázky: 

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf - odkaz na anglický časopis 

Go through the magazine, you don´t have to read every article, if you don´t want to read, then answer the 

following questions and send me the answers per e-mail or chat in Teams. 

Časopis si projdi, nemusíš číst každý článek, pokud nechceš, a odpověz na následující otázky a pošli mi je 

mailem nebo přes chat v Teams) Dám vám je do Teams jako pracovní list. 

1) When do we celebrate Earth Day? 

2) What anniversary do we celebrate this year – concerning Earth Day? 

https://en.islcollective.com/video-lessons/making-predictions-a1
http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf


3) How heavy (kg) is Lady Gaga´s dress? 

4) Page 16 – write me the results of your test – How green are you? Ex. 1b, 3a, … 

5) Page 20 – What do you know about Nick? 

6) Can you build in game called Minecraft Dungeons? 

7) What is the name of Billie Eilish´s pet? 

8) When do we celebrate Fool´s Day? 

9) Write the animals which you can see on page 26? 

10) Have a look at page 34 and complete the sentences. 

 

 

 

 

 

 

Have a nice time with English! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Solution (řešení): 

Ad 3) 

 

 

Ad 4) 

Uč. str. 28/2: 1F, 2F, 3DS, 4F, 5F, 6DS, 7F, 8F 


