
Studijní materiál 9

9. B – Anglický jazyk, Mgr. Zuzana Vaňková      (z  uzana.  v  ankova@zstgmvimperk.cz  )

....................................................................................................................................................

UNIT 6B Saying 'No'

1. Napiš si slovíčka Unit 6B, nauč se je.

2. Učebnice str. 70, 71 - Reading.

a) 70/1 Čti a poslouchej (poslech 3.25). Odpověz na otázky.

b) 70/2 Dej  události do správného pořadí - do školního sešitu.

c) 71/3 Najdi v textu slova nebo výrazy, které znamenají to samé.

d) 71/4 Odpověz na otázky - do školního sešitu.

e) 71/5 Kteří lidé toto říkají?

    Pracovní sešit str. 56/1. 

3. Prostuduj a napiš si do školního sešitu – Gramatika.

SAY and TELL

SAY

- používáme ve významu, že něco bylo řečeno a někdo to řekl

You say something (to somebody).

They said that they would arrest her.

TELL

- používáme, když chceme také vyjádřit, komu bylo něco řečeno

- používá se často se zprávami a pokyny

You tell somebody something.

Rosa told them that she wouldn't give up her seat.

    Pracovní sešit str. 56/2, 3.

4. Učebnice str. 71 - Listening.

a) 71/6a Poslouchej (poslech 3.26). Vyber správnou odpověď.

b) 71/6b Poslouchej znovu. Odpověz na otázky.

Vše do školního sešitu.

5. Pracovní sešit str. 57/4 - 9, Reading.
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Domácí práce k     zaslání zpět  

- materiál si ulož na svém počítači, doplň své jméno, vypracuj zadané úkoly, 

ulož a jako přílohu odešli zpět na adresu zuzana.vankova@zstgmvimperk.cz

- termín odevzdání úkolu: do čtvrtka 4. června 2020

Jméno: Třída: 9. B

REPORTED SPEECH = NEPŘÍMÁ ŘEČ

She said (that) ...

1. "I am very happy."

2. "I can ski quite well." 

3. "I don't like this."

4. "I get up at six." 

5. "I have to go." 

 

6. "I want to help you." 

 

7. "I will pay for that!"  

 

8. "It's raining."  
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UNIT 6C Indirect questions

1. Napiš si slovíčka Unit 6C, nauč se je.

2. Učebnice str. 72 - Vocabulary, Phrasal verbs 2.

a) 72/1 Vytvoř si do školního sešitu tabulku a doplň frázová slovesa, která znáš.

b) 72/2 Přečti si rozhovor. Najdi frázová slovesa. Co znamenají? 

 Použij je ve vlastních větách.

    Pracovní sešit str. 58/1, 2. 

3. Učebnice str. 72 - Listening.

Do školního sešitu.

a) 72/3a Poslouchej (poslech 3.28). Přiřaď lidi k otázkám.

b) 72/3b Doplň správná jména.

c) 72/4 Poslouchej znovu. Proč každá osoba potřebuje informace?

4. Prostuduj a napiš si do školního sešitu – Gramatika.

Indirect questions

= nepřímé otázky

- vyjadřují spíše, že někdo chce něco vědět, ne opravdovou otázku

- podléhají časové souslednosti - stejně jako v nepřímé řeči se mění - slovesný čas, 

zájmena a čas

1. otázky zjišťovací YES / NO questions

- pomocné sloveso je nahrazeno výrazy IF nebo WHETHER

Do sharks live around Britain?

→ He wanted to know if sharks lived around Britain.

2. otázky doplňovací Wh- questions

- používáme výrazy začínající na wh-, ale sloveso a podmět svoji pozici ve větě 

nemění

Where are the potatoes?

→ My mother wanted to know where the potatoes were.

    

    Učebnice str. 73/5. Vypracuj a zkontroluj si poslechem   (    poslech 3.29).  

    Pracovní sešit str. 58/3, 4.
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Polite questions

= zdvořilé otázky

- použití nepřímých otázek

1.   Přímá   otázka                                       2.   Zdvořilá   otázka                                                                  

What's the time? Excuse me. Could you tell me what the time is, please?

Is there a postbox near here? Excuse me. Can you tell me if there's a postbox near 

here, please?

       Pracovní sešit str. 59/5.

UNIT 6D Romeo and Juliet

1. Napiš si slovíčka Unit 6D, nauč se je.

2. Učebnice str. 74 a 75 - Extensive reading.

a) 74/1 Čti a poslouchej (poslech 3.31). Odpověz na otázky.

b) 74/2 - 6

UNIT 6 Culture, English across the curriculum

1. Učebnice str. 76 - 77.

a) 76/1 Oxford and Cambridge Poslech 3.32

b) 77/1 The USAPoslech 3.33

c) 77/3 Political system in the UKPoslech 3.34

2. Pracovní sešit str. 60 - 61.
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