
Anglický jazyk 9.ročník

Domácí práce na období od 4. do 24. května

1. Nejprve ještě jednou vezměte do ruky pracovní sešit s kapitolou přehled mluvnice a 
zopakujte si, už po třetí, tvoření trpného rodu.                            

2. Project 4, lekce 5. Our environment – Naše životní prostředí
                  část 5D- Kids 
                  Culture – Australia
                   Science: hurricanes          

Konverzační téma:
- osvojit si nová slovíčka k lekci (viz. pracovní sešit str. 76 a 77)
- V části 5D kids, která je o používání hovorového jazyka se zaměřit na cvičení 4 a 

5 na straně 63 v učebnici (s pomocí slovníku) a ustálené výrazy, tam uvedené si 
zapamatovat.

- Po přečtení článků „ Australia“ a „Science: hurricanes“ si nahlas řekněte, co víte o 
Austrálii a co víte o hurikánech.

- Dokončit práci na cvičení 3 na str. 67 v učebnici.

Gramatika: Stále stejná, tedy Passive voice – Trpný rod

Přehled mluvnice je v pracovním sešitě na straně 72 až 73.  

          Přítomný čas prostý          I am                     invited               jsem pozvaný
Otázka                               are you                invited?             jsi pozvaný?
Zápor                                 we are not          invited               nejsme pozváni

Minulý čas prostý              I was                  invited               byl jsem pozvaný
Otázka                                were you             invited?             byl jste pozvaný?
Zápor                                  he was not           invited              nebyl pozvaný

Předpřítomný čas               I have been           invited              byl jsem pozvaný
Otázka                                has he been          invited?            byl pozvaný?
Zápor                                  we have not been  invited             nebyli jsme pozvaní

Budoucí čas                        I will be                invited             budu pozvaný
Otázka                                will he be              invited?           bude pozvaný?
Zápor                                  he will not be        invited             nebude pozvaný

Infinitiv trpný                     to be  nivited                                 být pozvaný

           Shrnutí úkolů
- postupně vypracovat cvičení v pracovním sešitě lekce 5D a odeslat (najednou, na 

adresu : mirvaldova@zs-manesova.cz)



- osvojit si nová slovíčka k lekci 5D a zopakovat 5A, 5B a 5C
- dokončit práci na cvičení 3 na straně 67 v učebnici  
- po přečtení textu „Kids“ v učebnici, do sešitu vypracovat cvičení 4, 5 a 6  na straně  

63.
- přečíst články o Austrálii a o hurikánech a nahlas si povídat na tato témata.
- opakovat nepravidelná slovesa (všechny tři tvary)           

I am looking forward to your e-mails.
Your teacher  

                     Mirvaldová


