
ANGLIČTINA – 9. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Doplň si výslovnost k nepravidelným slovesům v pracovním sešitě z tabulky a nauč se je. Stále si opakuj 

slovesa již probraná.  

Zlomit, rozbít BREJK BROUK BROUKN 

Létat FLÁJ FLŮ FLOUN 

Odejít, opustit LÍV LEFT LEFT 

Zametat SWÍP SWEPT SWEPT 

Psát RAIT ROUT RITN  
  

2.) Učebnice str. 36: 

WARNING SIGNS = VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY, VAROVNÉ CEDULE  

***Pozor na podobná slovíčka: 

SIGN = toto slovo má několik významů a je to jak podstatné jméno, tak sloveso → značka, znak, dát 

znamení, štítek, nápis, podepsat. Výslovnost je “SAIN“. 

SING = sloveso zpívat  

 

cv. 1 – prohlédni si obrázky varovných cedulí A-J a přečti si jejich definice 1-10. Do školního sešitu si 

napiš čísla definic 1-10 a přiřaď k nim cedule A-J. Pokud nebudeš rozumět některému slovíčku, podívej 

se do pracovního sešitu str. 83/3C Warnings and advice + warning sings.   

 

cv.3 – do školního sešitu si napiš čísla 1-10 i se slovy, která jsou u čísel napsaná. Zamysli se a napiš ke 

každému číslu, co tě může pořezat, spálit atd. Zkus napsat vždy alespoň jednu věc, ale můžeš 

samozřejmě napsat tolik věcí, kolik tě napadne.  

Např. 1. cut you – knife, paper, broken glass, …   

 

cv. 4A – do školního sešitu si napiš čísla varování 1-8 a k nim přiřaď důvody A-H 

 

3.) Pracovní sešit str. 29: 

cv. 5 – použij fráze z boxu a doplň věty 1-5 

 

4.) Školní sešit – zápis: 

REFLEXIVE PRONOUNS (= ZVRATNÁ ZÁJMENA)  

- označuje-li podmět a předmět věty stejnou osobu nebo věc (např. on vidí sebe, on mluví o sobě, má 

rád jen sám sebe), musíme v předmětu použít zvratné zájmeno  

She talks about herself all the time.   

You shouldn’t blame yourself for what happened. 

Zájmeno v podmětu Zvratné zájmeno 

I MYSLEF 

YOU (singular) YOURSELF 

HE HIMSELF 

SHE HERSELF 

IT ITSELF 

WE OURSELVES 

YOU (plural) YOURSELVES 

THEY THEMSELVES 



 

5.) Pracovní sešit str. 28: 

cv. 3 – zakroužkuj správné zájmeno tak, aby věty dávaly smysl  


