
AJ 9. ročník skupina Mgr. Flajšmanové 

ODEVZDAT do 3.4. 

Zdravím všechny své žáky. ☺ 

Ač se to bude zdát divné, už se mi po vás stýská. Doufám, že jste všichni zdrávi a že 

zodpovědně pracujete na zadaných úkolech. Je potřeba, abyste si práci rozvrhli a věnovali 

se jí dostatečný čas každý den, přece jenom nemáte prázdniny pro zábavu, ale jen výuku na 

dálku. Někteří máte problém úkoly stihnout (asi užíváte víc zábavy), ale bylo by potřeba 

zapracovat a poslat je aspoň do neděle, i když se zpožděním. Většinu z vás chválím za 

kvalitní splnění zadané práce.☺ 

Na maily, které jste uvedli, budu postupně rozesílat opravené úkoly, musíte být trpěliví, 

zabere to i mně dost času. Omlouvám se, ale opravdu nestíhám odpovídat na každé přijaté 

úkoly. Jen bych měla prosbu. U některých málo z vás byl problém s doručením mailu, 

který možná pramení z nedostatečné kapacity schránky – prosím proto, pokud vám PC 

nabídne, jestli chcete obrázky zmenšit, napište, že ANO, vejde se toho pak víc a mělo by to 

být ok.   

Pokud už píšete nějaký úkol na PC, neposílejte ho jako fotku, ale přiložte jako soubor ve 

wordu (doc. nebo nějaký podobný dokument). Ulehčí to práci. 

Pozor změna: některá cvičení máš poslat ke kontrole, některá si napiš, ale barevně si je 

opravíš sám podle řešení na webu za týden – vždy bude označeno. Materiály, které si 

opravuješ sám, uschovávej, předložíš je ke kontrole po návratu do školy. 

Naučit se slovní zásoba L6 – extension 

uč. str. 62 – Australia – přečíst, poctivě a) odpovědět písemně na otázky b) utvořit 

otázky k odpovědím, uložit si někam, neposílat, opravíš si barevně podle řešení na webu 

za týden 

Utvoř otázky k odpovědím z textu: 

1. _______________________________________ 

 Less than 20 million people live there. 

2. _______________________________________ 

They have to learn first aid for snake and spider bites. 

3. _________________________________________ 

The Great Barrier Reef. 

4. ___________________________________________ 

In Sydney. 

5. _____________________________________________ 

Canberra. 



6. ______________________________________________ 

Because the nearest town is so far away. 

7. ________________________________________________ 

They produce meat, fruit, vegetables, wool, cereals and wine. 

Odpověz na otázky podle textu: 

1. How do we call the first people in Australia? 

______________________________________________________________ 

2. Which animals in Australia are unique? 

______________________________________________________________ 

3. Why do most Australian live between Sydney and Melbourne? 

_______________________________________________________________ 

4. What can you find on huge farms? 

________________________________________________________________ 

5. What does a „flying doctor“ mean? 

________________________________________________________________ 

6. Can you describe the life on huge farms? 

_________________________________________________________________ 

7. What do the mines produce? 

__________________________________________________________________ 

2 pracovní listy Australia v pdf – jeden je s textem o Austrálii– přečíst a podle něj pak 

vypracovat úkoly ke křížovce na druhém prac.listu v pdf.  POSLAT! Je to v pdf, tudíž 

nepůjde psát dovnitř. Máte několik možností, jak se s tím vypořádat: 

a) vytisknout, vyplnit a odeslat – potřeba tiskárna 

b) nic nevyplňovat, jen v PC napsat slova k číslům v křížovce v části a) a napsat legendu 

k číslům a slovům z části b) – asi nejjednodušší 

c) otevřít v malování a jako já opravuji, můžete doplnit do textu  

 


