
ANGLIČTINA – 9. TŘÍDA   

 

1.) Second conditional: 

Projdi si zápis z minulého zadání k druhému kondicionálu. Věty 1-5 si přepiš do školního sešitu a 

správně do nich doplň druhý kondicionál. Pozor na čtvrtou větu, je to otázka!!! 

1. If we _____________ (not/be) friends, I _______________(be) angry with you. 

2. If we ___________ (win) the lottery, we _________________ (travel) the world. 

3. You ________________ (lose) weight if you _______________ (eat) less. 

4. What ______________ (you/do) if somebody ____________ (steal) your car? 

5. She ________________ (pass) the exam if she ______________ (study) more. 

 

2.) Učebnice str. 34: 

cv. 1 – přečti si text o supervulkánu. Pokud nebudeš něčemu rozumět, pracuj se slovíčky 

v pracovním sešitě str. 82 / 3B A dangerous world + Verbs and nouns.  

 

cv. 2 – do školního sešitu si napiš čísla 1-8. Znovu si projdi text a rozhodni, zdali jsou věty pravdivé = 

TRUE, nepravdivé = FALSE, nebo to v textu není zmíněno = DOESN’T IT SAY.  

 

cv. 3A – do školního sešitu vypiš, která slova z cvičení jsou v textu zmiňována  

 

cv. 4 – najdi jednotlivá čísla v textu a do školního sešitu napiš, na co v textu odkazují 

   

3.) Pracovní sešit str. 26: 

cv. 1 – přečti si definice a doplň o jakou katastrofu se jedná. Tyto katastrofy se skrývají ve slovních 

přesmyčkách v šedém boxu.  

 

4.) Školní sešit – zápis:  

SO … THAT  

- tuto vazbu používáme pro vyjádření důsledku  

SO + PŘÍDAVNÉ JMÉNO / PŘÍSLOVCE + THAT  

It was so hot that they couldn’t work. (= Bylo tak horko, že nemohli pracovat.)  

                  ↓ 

      přídavné jméno 

She spoke so quietly that I didn’t hear her. (= Mluvila tak potichu, že jsem ji neslyšel.) 

                             ↓ 

                       příslovce 

 

- můžeme také použít MUCH nebo MANY pro vyjádření větší intenzity  

SO + MUCH + nepočitatelné podst. jméno + THAT 

He ate so much chocolate that he felt sick. (chocolate = nepočitatelné podst. jméno → MUCH) 

 

SO + MANY + počitatelné podst. jméno + THAT  

There were so many people on the bus that I couldn’t get a seat. (people = počitatelné podst. 

jméno → MANY)  

 

5.) Pracovní sešit str. 26: 

cv. 3 – spoj poloviny vět k sobě  


