
Anglický jazyk – 9. ročník (6. 4. - 8. 4.) 

 

Milí žáci, milí rodiče, v případě jakýchkoli otázek či problémů mě můžete kontaktovat 

na mailu gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz nebo přes messenger. ☺ 

 

UNIT 7 IDEAL PLACES 

•  Zkuste si „jakopísemku“ na slovíčka z části A: 

1. commit a crime 

2. cyklistická stezka 

3. dump 

4. headquarters 

5. polokoule 

6. molo 

7. náboženství 

8. target 

9. sociální třída 

10. top deck 
 

Měli jste maximálně 2 chyby? Pokud to bylo horší, ke slovní zásobě části A se prosím 

ještě určitě vraťte. 

(Třeba by teď nějaký nový study set na Quizletu měl smysl… Případní dobrovolníci se mi 

mohou hlásit přes messenger. ☺) 

 

 

• Děkuji všem, kteří mi vzorně poslali odpovědi na otázky 66/3 b (Would you like to 

live on the ship? Why/Why not?). ☺  

 

• Do sešitu zapsat následující (jen to zelené☺): 

 

Future forms: 

 

✓ Will + infinitiv 

I will (I´ll) have 12 children. 

I will not (won´t) have 12 children. 

Will you have 12 children? 

How many children will he have? 

 

(Teď neřešíme, kolik těch dětí budete mít☺, ale připomínám vám, jak tvoříme budoucí čas 

s will. Tohle všichni znáte. Není na tom nic těžkého. Jen nezapomeňte používat to be: I will 

be famous and rich. ☺) 

We don´t always use will form to show the future. 

There are two other ways of expressing the future. 
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(Zkrátka: Jsou zde ještě další dva způsoby, jak můžeme v angličtině vyjádřit budoucnost.) 

✓ To be + going to + infinitiv plnovýznamového slovesa 

We´re going to move our company to China. 

We´re going to have 12 children. 

 

✓ Present continuous = přítomný čas průběhový (to be + - ing) 

We´re discussing our plans next week. 

Our grandparents are coming at the weekend. 

(Všechno je to jenom opakování, jen si to připomeňte.) 

• Do sešitu zapsat B Improve your life 

• Naučit se slovíčka z části B 

• Přečíst a pro sebe si přeložit text na s. 68 (Je to zajímavé – o „feng shui“.) 

 

• Nový úkol k zaslání na můj mail do 15. 4. – vybrat svoji nejoblíbenější činnost (např. 

čištění zubů, uklízení pod postelí, příprava na přij. zkoušky ☺) a napsat trojím 

možným způsobem (viz  zelené fajfky výše), že se jí budete věnovat o víkendu.   

 

• A koukejte na seriály. Nemyslím Slunečnou☺, ale seriály v angličtině – s anglickými, 

ale klidně i českými titulky Hlavně poslouchejte a poslouchejte.  

HAPPY EASTER!!!   

See you soooooooooooooooooon! ☺ 



 


