
ANGLIČTINA – 9. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Přepiš si výslovnost nepravidelných sloves do jejich seznamu v pracovním sešitě. Tato slovesa se nauč.  

Mít HᴂV HᴂD HᴂD 

Udržet, chovat KÝP KEPT KEPT 

Prodat SEL SOLD SOLD 

Stát, postavit STᴂND STUD STUD 

Házet ƟROU ƟRŮ ƟROUN 
 

2.) Passive voice – modal verbs – zopakování: 

Přepiš do školního sešitu následující věty z rodu činného na rod trpný. Podtržené fráze použij jako 

podmět ve větě trpné. Původní věty nemusíš opisovat, stačí když napíšeš věty v trpném rodě. První 

větu uvádím jako příklad. 

1. I can answer the question.  → The question can be answered.  

2. She would carry the box. 

3. You should open the window.   

4. We might play cards.   

5. You ought to wash the car.  

6. He must fill in the form.  

7. They needn’t buy bread.  

8. He couldn’t read the sentence.   

9. Will the teacher test our English?   

10. Could Jenny lock the door?  

11. You shouldn’t drive a car without driving licence.  

 

3.) Školní sešit – zápis: 

TRAVEL AND PREPOSITIONS 
- V následujících větách se podívej, jaké předložky používáme s cestováním: 

I usually go to school by bike. → předložka BY = kým čím jezdím do školy/práce 

The train arrives in London at 3.42. → ke slovesu ARRIVE = přijet se váže předložka IN  

The train to Glasgow leaves from platform 6. → u směru = kam jedeme použijeme předložku TO 

                                                                                 → FROM = z jakého nástupiště nebo místa  

The train gets to Manchester at 5.30. Change at Birmingham. → směr = TO  

                                                                                                               → CHANGE = přestup, předložka AT 

 

4.) Pracovní sešit str. 49: 

cv. 4 – doplň vhodnou předložku do textů 1 a 2  

 

5.) Pracovní sešit str. 52 – REVISION UNIT 5: 

Následující cvičení jsou na zopakování 5. lekce.  

cv. 1 – dokonči věty tak, aby vytvořily trpný rod v přítomném čase. Použij sloveso v závorce. Hlídej si 

IS/ARE a pravidelná/nepravidelná slovesa. 

 

cv. 2 – změň podtržené fráze tak, aby vytvořily věty v trpném rodě. Pozor – v tomto cvičení už jsou 

různé časy, proto si hlídej, v jakém tvaru bude sloveso BE.  

 



cv. 4 – vyber správnou předložku 

 

cv. 5 – doplň rozhovory vhodným slovem (slova se týkají cestování)  

 

 


