
ÚKOLY pro 9. ročník od 18.5. do 22.5. 
 

1. úkol - Zopakujte si slovíčka lekce 5B 
 

2. úkol - Pracovní sešit: str. 84 – vypište do slovníčku nová slovíčka lekce 
5C a naučte se je zpaměti 
 

3. úkol - Pracovní sešit: str. 48 / cv. 1,2 – přečtěte si text o orangutanech a 
doplňte chybějící slova, ve cvičení druhém vyberte správná slova.  
 

4. úkol - Pracovní sešit: str. 49 / cv. 3,4 – doplňte věty podle cvičení 1 a 
vyplňte křížovku.  
 

5. úkol – Zkontrolujte si věty v trpném rodě zadané minule do školního 
sešitu: 
a) Three books are used in the class. 
b) The brochure will be finished next month. 
c) The woman will be taken to a hospital.  
d) The best cheese is produced in France. 
e) More than 300 people were injured by a tornado in Arizona. 
 

6. úkol – Zopakujte si a procvičte si trpný rod na níže uvedené adrese, 
doporučuji vám testy číslo 2711, 2713, 1409, 1411, 2737 a 2739. 
 
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/passiv.htm 
 
Děkuji vám všem, kteří jste vyplnili a odeslali test z učiva TRPNÝ ROD 
v aplikaci Teams v zadaném termínu. Je vidět, že jste zodpovědní a umíte 
si plnit své povinnosti. Je to také velmi dobře znát i na online hodinách, 
na kterých se s vámi skvěle pracuje.   
Těším se na další virtuální setkání s vámi. Jinak můžete dát v pondělí 
nebo ve středu své školní sešity, slovníčky a pracovní sešity ke kontrole 
do krabic před sborovnou označených předmětem ANGLICKÝ JAZYK a já 
vám je opravím a ohodnotím. Prosím, aby tak učinili zejména Ti, kteří se 
mnou elektronicky příliš nekomunikovali a neúčastnili se online výuky. 
Příští týden si je budete moci vzít zase zpět k sobě domů.  
Opatrujte se, přeju vám hodně síly a energie při přípravě na přijímačky i 
při domácím studiu. 
Your English teacher.  
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