
ANGLIČTINA – 9. TŘÍDA  

 

1.) Pracovní sešit str. 46 + 47: 

V následujících cvičeních pracuj se slovíčky v pracovním sešitě str. 84/5B An unusual place to stay. 

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

Všechna další cvičení se týkají textu na str. 47 Journey to the Centre of the Earth.  

Zde uvádím slovní zásobu z textu, která pro tebe možná bude nová: 

ICELAND = Island                                                HIGHLIGHT = zlatý hřeb/hlavní událost 

EARTH’S CRUST = zemská kůra                        DORMANT = nečinný 

TECTONIC PLATES = tektonické desky            UNFORGETTABLE = nezapomenutelný  

 

cv. 3 – přečti si text a doplň požadované informace do tabulky 

            (Slovo accommodation v tabulce znamená ubytování). 

cv. 4 – udělej fajfku u činností, které na prohlídce/výletu budou návštěvníci dělat 

cv. 5 – spoj názvy 1-4 s informacemi A-H. U každého čísla budou dvě písmena.   

 

2.) Školní sešit – zápis: 

MODAL VERBS WITH THE PASSIVE VOICE (= TRPNÝ ROD ZPŮSOBOVÝCH SLOVES) 

- mezi základní způsobová slovesa patří např. must, can, should, might, can't, mustn't, needn't, 

shouldn't 

Tvoření: 

PODMĚT + ZPŮSOBOVÉ SLOVESO + BE + SLOVESO (-ED/3. tvar)  

The hotel must be rebuilt every year.  

The game should be cancelled.  

PŘÍTOMNOST: 

Stamps can be bought at the post office. 

The wall must be painted every year.  

 

       BUDOUCNOST: 

       It might be finished by Friday.  

       The parcel can be delivered next Saturday.  

       → budoucnost zde vyjadřují časové údaje (např. by Friday, next Saturday,…)  

 

3.) Pracovní sešit str. 47: 

cv. 6 – poskládej jednotlivá slova tak, aby vytvořila věty v trpném rodě se způsobovým slovesem. 

Nezapomeň dát významové sloveso do 3. tvaru nebo přidat koncovku -ED.  

cv. 7 – přečti si pravidla pro cestující na palubě letadla a přepiš věty na věty v trpném rodě se 

způsobovým slovesem. První věta je uvedená jako příklad, zde uvádím ještě větu číslo 2: 

Bags can be stored in the overhead lockers.   

 

4.) Nepravidelná slovesa: 

Začít BIGIN BIGEN BIGAN 

Řídit DRAJV DROUV DRIVN 

Najít FAJND FOUND FOUND 

Myslet ƟINK ƟÓT ƟÓT 

Vyhrát WIN WAN WAN 

Přepiš si výslovnost těchto pěti 

nepravidelných sloves a nauč se je.  

Opakuj si slovesa již probraná        



 


