
ANGLIČTINA – 9. TŘÍDA  

1.) Učebnice str. 46 – 47: 

Znovu si přečti inzeráty k pracím A – F.  

cv. 6A - do školního sešitu si napiš čísla 1 – 8. Přečti si věty a napiš, která práce je pro osoby 

nevhodná.  

Např. 1. Patty doesn’t like animals. – z tohoto důvodu je pro ni nevhodná práce E-dog walker.   

 

cv. 6B – do školního sešitu napiš, kterou práci A – F by si nemohl/a dělat ty a proč a jakou práci by 

sis naopak vybral/a a proč (tvé odpovědi budou celou větou a anglicky!!!  )  

 

2.) Pracovní sešit str. 36 – 37: 

cv. 4 – do inzerátů 1 a 2 doplň slova z boxu  

cv. 5 – doplň informace do tabulky podle toho, co sis přečetl/a v inzerátech 1 a 2 ve cvičení 4 

 

3.) Zápis do školního sešitu: 

Nadpis – GERUNDS (= GERUNDIA) 

Pracovní sešit str. 77 – opiš si pod nadpis zápis 4.2 Gerundia 

 

4.) Slohová práce: 

Na čistý bílý papír formátu A4 napiš slohovou práci. Vyber si jedno z těchto tří témat: 

 A good friend 

 A good teacher          } toto téma bude zároveň i nadpis slohové práce 

 A good parent  

Ve slohové práci použij přídavná jména popisující osobnost / charakter, která jsme probírali v lekci 

4B – můžeš je najít v pracovním sešitě ve slovníčku str. 83 – Personality. Esej by neměla mít žádné 

zkrácené tvary (např. místo it’s napsat it is, místo don’t napsat do not atd.). Tvá esej musí mít 

minimálně 100 slov (jako slovo se počítají i členy -a/an/the, předložky, atd.). Upozorňuji, že si budu 

počet slov kontrolovat. Esej napište vlastními slovy, nekopírujte ji nikde z internetu!!!! 

Zde je příkladová esej: 

A good teacher  

There are many excellent teachers around today. There are a lot of opinions about what makes a 

teacher a good one. All teachers have their own strategies about how a teacher should teach. They 

all have their own ways about how to make their students to feel good in their lessons.  

In my opinion a good teacher should make his/her students excited to come to school each day. A 

good teacher should respect his/her students, make them feel comfortable in the classroom, and 

be enthusiastic about teaching.  

Many students have troubles with learning so a good teacher should be also patient with his/her 

students. It is also very important to make students smile in the lessons so teachers should be 

cheerful. A good teacher should be consistent and organized. He/she should grade and treat the 

students equally, which means he/she should be fair.  

I think a good teacher should not be rude to the students and other people. He/she should not be 

lazy and unreliable.  



Finally, a good teacher should love teaching and his/her students. If a teacher loves his/her job then 

his/her students will hopefully be excited to come to his/her lessons.   

 

5.) Pro další procvičování můžeš využít následující webové stránky:  

https://www.umimeanglicky.cz 

https://agendaweb.org 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org 
 

https://www.umimeanglicky.cz/
https://agendaweb.org/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

