
ANGLIČTINA – 9. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Opiš si výslovnost následujících pěti nepravidelných sloves a nauč se je. Stále si opakuj slovesa již 

probraná.  

Koupit BÁJ BÓT BÓT 

Hloubit, kopat DYG DAG DAG 

Padat FÓL FEL FÓLN 

Jít, jet GOU WENT GON 

Udeřit, narazit HIT HIT HIT  

 

2.) Učebnice str. 46: 

cv. 1A – projdi si slova v oranžovém boxu. Všechna slova popisují osobnost (jaký někdo je). Slova, 

kterým nebudeš rozumět si vyhledej v pracovním sešitě na str. 83/2B Personality. Do školního sešitu si 

napiš čísla vět 2-12. Věty si přečti a zkus do nich doplnit vhodné slovo z oranžového boxu. Jakmile slovo 

vybereš napiš si ho k číslu do sešitu. Věty opisovat nemusíš.  

 

cv. 2 – přepiš si do školního sešitu čtyři odrážky ze cvičení. Za pomlčku napiš, jaké by tyto osoby podle 

tebe měly být. Použij slova z oranžového boxu ze cv. 1A a klidně i další slova popisující osobnost, která 

znáš. 

 

cv. 3 – slova z oranžového boxu ve cv. 1A si přepiš pod sebe. Ke každému z nich přiřaď jeho opačný 

význam z oranžového boxu ve cv. 3.  

  

3.) Pracovní sešit str. 36: 

cv. 1 – přečti si slova 1-12. Pak se podívej na slovní přesmyčky v pravém sloupci. V těchto přesmyčkách 

se skrývají slova s opačným významem od slov 1-12. Zkus přijít na to, o jaké slovo jde a napiš ho na 

řádek.  

 

cv. 3 – vyber si jednu osobu ze svého okolí (např. rodič, sourozenec, kamarád, ….) a doplň jeho popis  

 

4.) Školní sešit – zápis: 

GERUNDS (=GERUNDIUM) 
- gerundium (= tvar končící koncovkou -ING) obvykle používáme, když hovoříme o nějaké činnosti 

- tvoření gerundia je snadné: ke slovesu přidáme koncovku -ING  

Např. I’m good at cooking.  

           She is interested in acting. 

- záporné gerundium se tvoří přidáním záporu NOT před gerundium 

Např. I regret not going out with her.  

- gerundium se používá jako podstatné jméno a může být ve větě podmětem nebo předmětem 

Skiing is fun. → podmět  

I like skiing. → předmět  

  

5.) Pracovní sešit str. 37: 

cv. 6A – spoj povolání 2-7 s aktivitami, které tato povolání dělají A-G 

cv. 6B – použij fráze ze cv. 6A a vytvoř věty s použitím gerundia. Podívej se na 6. větu, ta je uvedená 

jako příklad.  


