
ANGLIČTINA – 9. TŘÍDA  

 

1.) Školní sešit: 

Překresli si následující spidergram o cestování. Zkus doplnit, co nejvíce dopravních prostředků, které 

znáš k jednotlivým kategoriím. Dopravní prostředek A PLANE je uveden jako příklad.  

                                TRAVELLING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyber si tři dopravní prostředky, které si do spidergramu napsal/a a použij je ve větě. Zde uvádím jeden 

příklad s PLANE → Last summer we went to the USA by plane. 

 

2.) Pracovní sešit str. 48: 

cv. 1 – projdi si fráze o cestování v šedém boxu. Tyto fráze doplň vhodně do tabulky. 

 

3.) Učebnice str. 60 + 61: 

cv. 2 – do školního sešitu si napiš čísla 1-8 a přiřaď k nim obrázky A-H. Pokud si nebudeš jistý/á nějakým 

slovíčkem, podívej se do pracovního sešitu str. 84 / 5C Buying a ticket + Travel. 

 

cv. 3A – přečti si rozhovor mezi Jakem a prodavačkou jízdenek. Do školního sešitu odpověz na 

následující otázky:  

1. Where does Jake want to go? 

2. Does he want single or return ticket? 

3. How much does the ticket cost? 

4. At what time does the 10.42 train get to Oxford? 

5. What platform does the train leave from? 

 

cv. 5A – Buying a ticket. Spoj poloviny vět 1-9 s A-I tak, aby dávaly smysl. Věty opiš CELÉ (ne, jen číslo a 

k němu písmeno) do školního sešitu.  

 

4.) Pracovní sešit str. 48: 

cv. 3A – přečti si rozhovor mezi ženou a prodavačem jízdenek. Do vynechávek doplň slova z boxu. Pozor 

– jednotlivé věty nejdou popořadě, takže rozhovor je zpřeházený.  

  

cv. 3B – do řečových bublin správně seřaď a napiš věty ze cv. 3A tak, jak mají jít správně za sebou, aby 

vytvořily smysluplný rozhovor mezi ženou a prodavačem jízdenek 

 

cv. 2 – zkus doplnit tajenku pomocí definic pod ní. Pracuj se slovíčky z učebnice str. 60 a z pracovního 

sešitu str. 84 / 5C Buying a ticket + Travel.  
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5.) My dialogue – školní sešit: 

Do školního sešitu vytvoříš vlastní rozhovor mezi sebou a prodavačem/prodavačkou jízdenek. Jako 

jízdní řád ti poslouží řád z učebnice str. 61/cv. 6A. To znamená, že odjíždíš z Londýna do Oxfordu. 

V jízdním řádu máš také vysvětleno, jak jsou tam značeny přestupy a jaké je jízdné. Můžeš se 

inspirovat rozhovory z učebnice nebo pracovního sešitu. Do rozhovoru zahrň následující body: 

• Destination 

• Single or return ticket? 

• Fare (=jízdné) 

• Departure 

• Arrival 

• Direct train? 

• Platform 

 

 


