
ANGLIČTINA – 9. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Přepiš si výslovnost dalších pěti sloves a slovesa se nauč. Stále si pokuj slovesa již probraná.  

Dělat DŮ DYD DAN 

Bojovat, prát se FAJT FÓT FÓT 

Učit se Lɜ:N Lɜ:NT Lɜ:NT  

Nastavit SET SET SET 

Plavat SWIM SWEM SWAM 
 

2.) Školní sešit – zápis: 

PHRASAL VERBS (= FRÁZOVÁ SLOVESA)  
Zápis si opiš z pracovního sešitu str. 77/4.3 FRÁZOVÁ SLOVESA. Pozor, zápis pokračuje na další straně. 

Zápis budeš končit větou She looked at the photo. (NE She looked the photo at.). 

 

3.) Učebnice str. 48: 

cv. 1A – přepiš si věty 1-10 do školního sešitu a doplň do nich vhodnou předložku/příslovce 

z oranžového boxu 

 

4.) Pracovní sešit str. 38: 

cv. 1 – frázová slovesa z boxu doplň do vět 1-8. Zde uvádím překlad frázových sloves, kdyby sis 

některým nebyl/a jistý/á: 

THROW AWAY = zahodit, vyhodit            TURN DOWN = zeslabit, odmítnout 

GIVE BACK = vrátit                                       SWITCH ON = zapnout 

FILL IN = vyplnit                                            TRY ON = vyzkoušet si (oblečení) 

PUT AWAY = uklidit, odklidit                      TAKE OFF = svléct se, vzlétnout  

cv. 2 – slova z boxu doplň do vět  

 

5.) Školní sešit – zápis: 

MAKING REQUESTS (= ŽÁDOSTI a PROSBY) 
- prosba, aby pro nás někdo něco udělal: 

Do you think you could pass me the salt? 

Could you take me to the airport? 

- žádáme o svolení: 

Can I go to the party at the weekend? 

Is it all right if I wash the dishes tomorrow? 

- častá fráze, kterou použijeme, když někoho o něco žádáme je: 

Would you mind…? = Nevadilo by, kdyby…? 

→ po této frázi bude následovat sloveso s koncovkou -ING 

     Would you mind putting these clothes in the washing machine? 

 

6.) Učebnice str. 49: 

cv. 7A – přečti si dialog. Do školního sešitu si napiš čísla 1-7. Poskládej dialog do správného pořadí a 

přiřaď k číslům 1-7 písmena A-G. Dialog bude začínat písmenem E, to znamená, že k číslu 1 přiřadíme 

písmeno E.  



V dialogu jsou tři věty, které jsou podtržené. Zkus je nahradit jinou frází (ze zápisu žádosti a prosby) tak, 

aby dávaly stejný význam. Svoje vymyšlené věty napiš do školního sešitu pod poskládaný rozhovor. 

 

7.) Pracovní sešit str. 39:  

cv. 5A – podle zápisu v sešitě, zkus doplnit žádosti a prosby do cvičení, použij fráze z boxu 

cv. 5B – doplň jednotlivé odpovědi do řečových bublin podle otázek, které si předtím doplnil/a 


