Angličtina 5. - 9. třída (všechny skupiny)
Do konce března udělat 21. lekci (pracovní sešit, učebnice, naučit slovíčka).
Nedělejte poslechová cvičení. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, doděláme
to společně ve škole.
Milí žáci,
zapište si následující učivo podle ročníků do školního sešitu angličtiny. Pracujte pilně, těším se na vás 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. třída
BUDOUCÍ ČAS - WILL
Tvoření:
1. Kladná věta –

osoba + will + sloveso v základním tvaru (ve 3. os. nepřidáváme –s)
I will go – já půjdu
You will go – ty půjdeš
He will go – on půjde

2. Záporná věta

osoba + will + not + sloveso v základním tvaru
I will not go with you. Nepůjdu s tebou.
„will not“ se zkracuje: „won´t“ (př.: I won´t play – nebudu hrát)

3. Otázka

will + osoba + sloveso v základním tvaru
Will you help me? Pomůžeš mi?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. třída
Frázová slovesa
-

jsou slovesa, která se skládají z více částí
mohou mít 2-3 slova, ale překládají se jako jedno

1. LOOK AT – (po)dívat se na …
2. LOOK FOR – hledat
3. LOOK LIKE – vypadat jako
4. LOOK AFTER – starat se o …
5. LOOK AROUND – rozhlížet se
6. LOOK FORWARD TO – těšit se na …
7. LOOK ALIKE – vypadat stejně
Translate:
a) Are you looking forward to Christmas?
b) I´m looking after two guinea pigs.
c) Podívej se na moje nové auto.

PREFER (TO) - dávat přednost před něčím (preferovat) - I prefer ice hockey to football . Dávám přednost
hokeji před fotbalem.
7. třída
Answer:
What´s your favourite/worst school subject? Why? Are you good at it? (sestavte žebříček oblíbenosti,
používejte výrazy: all of us/none of us/some of us/the others…)

Vyjádření stejné míry, vlastnosti - „jako“ – „as/as“
As white as snow – bílý jako sníh
Translate:
Je to zelené jako tráva - ……………………………………….
Je to modré jako obloha - …………………………………….

Answer:
Have you got a pet?
What does it look like? (colour, big)
What is it like? (funny, stupid, clever, lazy)
What does it like? (food/drink)
What is your favourite wild animal?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. třída
USED TO
-

Používá se pro vyjádření něčeho běžného v minulosti
Je to děj minulý, ke kterému již nedochází

He used to live here – Kdysi tu bydlel.
We never used to go on holiday abroad. – Nikdy jsme nejezdili na dovolenou do zahraničí.

Krátké odpovědi
Já také – So…………I

Já také ne – Neither ………..I

I will be – So will I

I didn´t play – Neither did I

I´m too – So am I

(Nor – je zastaralé a používá se výjimečně)

SHOPS – napište do sešitu 10 druhů obchodů. Ke každému připište 3 věci, které si tam můžete koupit
(př.: stationery- papírnictví – rubber, pencil, pen….)

9. třída
Minulý čas prostý (past simple)
Tvoří se přidáním +ED nebo 2. tvar v tabulce (to už znáte)
Minulý čas průběhový (past continuous)
-

Používá se při vypravování dějů v minulosti, děj probíhal v určitý čas
Tvoří se: osoba + was/were + sloveso s –ing
He was waiting/ Was he waiting?/He wasn´t waiting
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Ke každému písmenu připište jedno povolání
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