
AJ 9. roč. skupina Mgr. Flajšmanové – ODEVZDAT do 10.5. 

Ahojky, moji milí žáci. Doufám, že jste si užili slunečných dnů, chválím práci většiny z vás, 

cením si, že se snažíte. Snad jediná připomínka - zadání čtěte vždy pečlivě a úkoly posílejte 

včas!   

                                                                                                                                                                          

Řešení úkolů z minulého týdne 

Přelož věty:  

a) Když neudělám domácí úkol, nebudu se dívat na televizi. 

If I don´t do homework, I won´t watch TV. 

b) Když se nebudu dívat na televizi, neuvidím Fíka. 

If I don´t watch TV, I won´t see Fík. 

c) Když neuvidím Fíka, budu smutná. 

If I don´t see Fík, I will be sad. 

d) Když budu smutná, nebudu dobře spát. 

If I´m sad, I won´t sleep well. 

e) Když nebudu dobře spát, budu ve škole unavená. 

If I don´t sleep well, I will be tired at school. 

f) Když budu ve škole unavená, nezvládnu test (neuspěju - fail). 

If I am tired at school, I´ll fail the test. 

g) Když nezvládnu test, nebudu se dívat na televizi. 

If I fail the test, I won´t watch TV.       

 

Úkoly pro tento týden: 

naučit se slovní zásobu L7/B- je to jen pár slovíček 

PS str. 51/3 – seřadit rozhovor – neposílej (řešení bude na webu za týden) 

PS str. 51/4 – přiřaď číslo věty v levém sloupci k písmenu v pravém sloupci (nespojuj 

čarami) – neposílej (řešení bude na webu za týden) 

uč. str. 68/1 – Money – poslechni si, přečti a snaž se porozumět (v případě potřeby si 

neznámá slovíčka dohledej) 

https://uloz.to/file/sbcUHG1zZoC1/48-mp3 

https://uloz.to/file/sbcUHG1zZoC1/48-mp3


uč. str. 69/2 – doplň do vět jména v podmětu (kdo) – pošli 

uč. str. 69/4 b, c – napiš správně celá spojení (v pravém sloupci najdi správnou druhou 

polovinu) a pak přelož do češtiny – pošli 

PS str. 52/1 Kids – doplň slova z nabídky- pošli 

PS str. 53/4 Everyday expressions – doplň do příběhu slova z nabídky - neposílej 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


