
ANGLIČTINA – 9. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Doplň si výslovnost nepravidelných sloves z tabulku do pracovního sešitu a slovesa se nauč.  

Spálit BƷ:N BƷ:NT BƷ:NT 

Pít DRINK DRENK DRANK 

Dát, věnovat GIV GEJV GIVN 

Běhat RAN REN RAN 

Říci, vyprávět TEL TOLD TOLD 

 

2.) Passive voice: 

Přepiš následující věty do školního sešitu se správným tvarem slovesa v závorce. Za závorkou máš vždy 

napsané, do jakého času trpného rodu máš sloveso převést. 

1. This house ______ in 1943 by my grandfather. (build) minulý čas 

2. The two offices __________. (clean) předpřítomný čas 

3. Portuguese _________ in Brazil. (speak) přítomný čas 

4. The princess ________ by the wolf. (eat) minulý čas 

5. The computer __________ tomorrow. (repair) budoucí čas s WILL 

6. All the milk in the fridge ___________. (drink) předpřítomný čas 

7. A new restaurant __________ next month. (open) budoucí s WILL 

8. In this hospital small injuries _________ by assistant doctors. (treat) přítomný čas 

9. The criminals ________ by the police. (catch) minulý čas 

10. Every passenger _________. (check) přítomný čas  

 

3.) Učebnice str. 58 + 59: 

cv. 1B – přečti si text o neobvyklých hotelích. Do školního sešitu si napiš čísla textů 1-5, prohlédni si 

fotografie hotelů A-D a přiřaď je k číslům v sešitě. Jeden hotel na fotografii není, napiš, který.  

 

cv. 2 – překresli si tabulku do školního sešitu. Znovu si přečti texty o hotelích 1 a 2. Doplň požadované 

informace do tabulky. (Do kolonky unusual feature napiš, co právě ten daný hotel dělá zajímavý a 

neobvyklý).  

 

cv. 3 – do školního sešitu si napiš čísla 4-10. Přečti si věty týkající se hotelů a k číslům napiš jméno 

hotelu, kterého se věta týká. První tři uvádím jako příklad:  

1. Tropical Islands Resort 

2. Icehotel 

3. The Tree Houses  

 

cv. 4B – do školního sešitu napiš, ve kterém hotelu by si chtěl/a být ubytovaný/á ty a proč a pak také, ve 

kterém hotelu by si naopak nechtěl/a být ubytovaný/á a proč.  

Použij frázi I would like to……  / I wouldn’t like to…… 

 

4.) Pracovní sešit str. 46: 

cv. 1 – spoj slova 1-12 s jejich definicemi A-L 


