
Domácí studium 9. třída
1. Ofoť a pošli mi na e-mail předešlé úkoly (do pondělí 23.3. 18:00h)
2. Zopakuj si téma sloveso+infinitiv nebo gerundium (-ing forma slovesa) a vypracuj 
přiložené cvičení, do školního sešitu napiš datum, nadpis S  loveso+infinitiv nebo   
gerundium a napiš správné možnosti
3. Napiš si do sešitu zápis s novým učivem. 
4. Vyzkoušej si nové učivo v pracovním sešitě na straně 36-37, cvičení 1-5 (úkol z 
pracovního sešitu ofotit a zaslat do 27.3. do 18:00h)

2. Opakování:
Sloveso+infinitiv nebo gerundium – napiš celé věty do sešitu, zkus vypracovat bez 
učebnice a jiné pomůcky, měl bys ta slovesa  (ofotit a zaslat do 27.3. 18:00h)

Gerundium vs. Infinitiv 

Vyzkoušejte si, zda víte, kdy se používá gerundium a kdy infinitiv.

1. She really enjoys ________.     dance

2. We're looking forward to ________ to our grandma.     go

3. He's going abroad in the summer and so he'll need to learn ________ English.    speak

4. No, I don't mind ________ you at all.     help

5. She promised ________ me the book.     lend

6. I want ________ it, too.             try

7. I'd like ________ a glass of water.         have

8. He gave up ________.             drink

9. ________ is great, I love it.        snowboard

10. I've decided ________ my house.         Sell

3. Napiš si do sešitu zápis s novým učivem. 

There is someone/something ...-ing

V angličtině můžeme spojit dvě věty:  

                            There is a bird.  The bird is flying in the sky.--->There is a bird flying in the sky.

                            There are some people. They are shopping.---→There are some people shopping.



POZOR! V obou větách musí být shodný podmět!!!

Př. There is a cat. A dog is playing with a ball. ---→tyto věty spojit nelze, protože mají různé 
podměty.

Podobně spojujeme věty se slovesy to see, to hear, to feel nebo to smell. Zde můžeme věty s 
různými podměty spojit.

Př. I can see two birds. They are flying in the sky.--→I can see two birds flying in the sky.

Př.2:I can hear some children. They are singing in the street.-------→I can hear some children 
singing in the street.

Vyzkoušej: Jsou tady lidé. Běhají po poli.---→

                   Vidím delfíny. Plavou v Bečvě.---→

4. Vyzkoušej si nové učivo v pracovním sešitě na straně 36-37, cvičení 1-5 (úkol z 
pracovního sešitu ofotit a zaslat do 27.3. do 18:00h)

POZNÁMKA: nedělejte úkoly najednou, vyhraďte si 30-45 minut na učení, pak si udělejte 
přestávku. 
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