
11_Anglický jazyk_9A_Procvičování minulých časů 

 

Milí deváťáci, 

Jak už jsem avizovala, chválím ty, kteří měli všechno nebo většinu v pořádku. Řadě z vás ale něco chybělo. 

Člověk má dostat „druhou šanci“, tak vám ji dávám i já. Ale! Zpětně nic kontrolovat nebudu, pokud mi 

nenapíšete, na jakou část, cvičení, úkol, sadu se mám podívat a zkontrolovat. Takže kdo si chce své „skóre“ 

vylepšit, může, ozve se však přes chat nebo mailem, co udělal. Příp. nafotí zapsaná slovíčka, zápisy atd. 

Stále platí, kdo potřebuje s něčím pomoct, jsem mu k dispozici přes chat nebo mailem: 

hana.strommerova@zsnivnice.cz 

 

Pomalu, ale jistě finišujete, tak do toho dejte max. Ať se vám dílo daří       HS 

 

 

 

Shrnutí sad v Quizletu, které máte mít procvičeny (předtím, než se pustíte do nového učiva): 

- Project 3/ 2C 

- Project 3/ 2D 

- Project 3/ Culture 

- Irregular verbs – part 1 

- Irregular verbs – part 2 

- Project 3/ 3A 

- Project 3/ 3B 

- Irregular verbs – part 3 

 

 

 

Úkoly na následující týden (25. 5. – 29. 5.): 

1) Vypište si slovíčka z pr. sešitu str. 76 – Unit 3C. 

 

2) V Quizletu bude připravena sada na procvičení – Project 3/Unit 3C. 

 

3) V pr. sešitě vypracujte na str. 26 cv. 1, 2, 3. 

 

4) V on-line učebnici vypracuje část Unit 3 – Grammar – poslední část – záložka 5 – porovnání 

prostého a průběhového minulého času. 

 

5) Do cvičného seš. vypracujte z uč. str. 35 cv. 5. zapište si jen číslo a k tomu správný čas. Pozor 

uvažujte, která činnost trvala déle, jestli šly události za sebou nebo probíhaly současně, abyste 

doplnili správný čas. 

 

 

 

 

mailto:hana.strommerova@zsnivnice.cz


6) Práce s časopisem. Toto cvičení můžete vypracovat přes Teams nebo poslat mailem. 

 

V následujícím odkaze si pročtěte str. 16, 17. Pak doplňte tabulku. 

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-05.pdf 

 

 

 

 
 

The answer is: _____________________________ 

 

Answer these questions: 

How do you spend time during the quarantine? 

 

Have you learnt anything new or special or interesting? 

 

 

 

 

Have fun with English!       
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Solution (řešení): 

 

Ad 3) 

PS 26/1, 2, 3: 

 

 

 

Ad 5)  

Uč. str. 35/5:  

 


