
Úkoly z anglického jazyka - samostudium 9. ročník – 8. – 12. 6. 2020 

 

Ahoj kluci a děvčata, 

zdravím Vás opět po týdnu Vaší domácí přípravy. Čas nám běží jako voda a do 

konce školního roku nám zbývají 3 týdny a Vy se už určitě všichni těšíte na 

prázdniny, kdy nebudete muset sedět u PC a vzdělávat se na dálku, posílat 

vypracované úkoly a snažit se pochopit a porozumět všemu učivu za pomoci 

internetu, učebnic, nahrávek atd.  

Přiznám se Vám, že já se už velmi, ale doopravdy velmi těším na svou 

zaslouženou dovolenou a PC nechci vidět nejméně měsíc. 

Tento týden spoustu z Vás čeká důležitý krok ve vašem životě a to jsou přijímací 

pohovory. Budu na Vás myslet a přát Vám hodně štěstí, ať se Vám povedou na 

výbornou a vy se dostanete ke studiu na střední školu, kterou jste si vybrali. 

A jaké úkoly jsem Vám připravila na tento týden samostudia? 

Tady jsou: 

1) workbook- str. 77 – lekce 6 – new vocabulary, part A, B, C ,D, Culture, English 

across…– zopakovat si slovní zásobu, kterou budete potřebovat při závěrečném 

opakování v pracovním sešitě 

2) vypracovávat cvičení ve workbooku k procvičení probrané mluvnice str. 54 – 

59 (klíč se správným řešením dostanete v samostudiu příští týden 15. 6.). K tomu, 

abyste daná cvičení mohli správně vypracovat, si potřebujete nastudovat učivo 

z textbooku str. 72 – 75  

3) nezapomeňte si opakovat nepravidelná slovesa – všechny 3 tvary 

4) procvičování slovní zásoby, mluvnice, poslech, čtení –  

www.oup.com/elt/project 

5) ve vlastním zájmu si udělejte všechna cvičení jak ve workbooku tak i 

v textbooku, příští týden budete mít k dispozici Unit test z lekce 6 a další týden i 

klíč k němu, abyste mohli zjistit „jak jste na tom“. 

Přeji Vám hodně zdraví, pozitivní energie a štěstí při přijímacích pohovorech a 

ať se Vám vše daří. 

 

http://www.oup.com/elt/project


 

 


