
Anglický jazyk – 9. ročník (30. 3. - 3. 4.) 

Ještě návrat k UNIT 6 CHANGES: 

•  Zkuste si „jakopísemku“ na slovíčka z celé UNIT 6: 

1. go jogging 

2. uvolněný 

3. ospalý 

4. také a nap 

5. childhood 

6. moody 
7. brát drogy 

8. odmítnout 

9. couldn´t believe their ears 

10. make things up 

 

Měli jste maximálně 2 chyby? Pokud to bylo horší, ke slovní zásobě 6. lekce se prosím 

ještě určitě vraťte.  

 

 

• Sami si zkontrolujte, zda jste chybějící výrazy ve cvičení 58/4 (učebnice) doplnili 

správně. 

Come, about, good, can´t, see, just, fine. 

 

• Sami si zkontrolujte, zda jste chybějící předložky ve cvičení 59/7 b (učebnice) doplnili 

správně. 

In – 1, 4, 5, 7, 12 

At – 2, 8, 9, 10 

On – 3, 6, 11 

 

• Sami si zkontrolujte, zda jste se na cvičení na straně 61 podívali správně☺. 

61/1 b go – 1, 7, 8; get – 2; have – 3, 5, 6, 10; do – 9, go/get – 4 

61/2 a 1e, 2c, 3b, 4a, 5d 

 

 

 

Je to samé kontrolování, že? ☺ Kontrola vaší práce je ale velmi důležitá, abyste věděli, jak 

toto učivo zvládáte. Vezměte si barevnou tužku, zahrajte si na učitele/učitelku ☺ a opravdu 

důkladně si vše projděte. Fajfkujte, smajlíkujte, opravte všechny 

případné chyby a vždy se snažte pochopit, proč jste měli něco 

špatně. Pokud vám něco výrazněji nešlo, vraťte se k tomu. Využijte 

souhrnného přehledu gramatiky (s. 79 a 80 Workbook). 

Nezapomínejte, že mně můžete napsat na školní mail 

gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz (nebo mě kontaktovat přes 

messenger). (A ne, na tom obrázku to nejsem já.:-)) 
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UNIT 7 IDEAL PLACES 

UNIT 7/A THE FREEDOM SHIP 

• Zapsat tyto nadpisy do sešitu 

• Naučit se slovíčka z části A 

• Přečíst text na s. 66 

• Odpověz (do sešitu) na otázku 66/3 b = Would you like to live on the ship? Why/Why 

not? 

Tuto odpověd mi prosím pošlete na mail gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz do 3. 4. 2020, 

nebuďte struční, buďte kreativní. ☺  

 ☺ 

See you soooooooooooooooooon! ☺ 
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