
Angličtina 9.třída Havlíčková  práce do 3. 4. 

1. Přeložte do sešitu 

Umí dobře vařit. Múžeš mi půjčit pero? Umí Honza plavat? Můžeš použít slovník, jestli nerozumíš 
lovům. Musím s ním mluvit . Nemohu to otevřít.  Nemusíš na mě čekat. Nesmíš dělat takové chyby. 
Měl bys chodit do školy včas. Nesmím zapomenout mu zavolat. Měli bychom ho vzít s sebou. Musí ýt 
unavený. Nemusíš se omlouvat. To nemůže být jednoduché. Mohl bys mu zavolat? Nemohl jsem jít 
ven, protože jsem byl nemocný. Musel brzy odejít. Neměli by to vědět.  Byl  zraněný,  nemohl chodit. 
Nebyla schopná nám to říci. Nebudeme tady muset čekat dlouho. Mám ti ukázat ty fotky? Možná si 
tě nebude pamatovat. Mám připravit oběd? Nemohl tu knihu najít. Možná přijde pozdě. 

2. Překlad na časy (probudit se – wake up, je nepravidelné) 

Pravidelně se probouzím v 6 hodin, ale dneska jsem se probudila velmi pozdě. 

Teď je 6 hodin. Myslíš, že se právě probouzí nebo bude spát déle, protože nemusí do školy. 

Nikdy jsem se neprobudil dříve než v 5. 

Vím, že se v noci neprobudí. Spí velmi tvrdě. 

Když jsem vstoupila do pokje, právě se probouzel. 

Chystám se ho probudit nebo přijde pozdě do školy. 

Kdy ses včera probudil? 

Probouzí se bratr ve stejnou dobu? 

3. Zopakujte předložky, přeložte do sešitu 

v úterý, ráno, dne ráno, v úterý ráno, o půlnoci, včera v noci, dnes v noci, zítra večer, v zimě, na 
podzim, o prázdninách, na dovolené, včera ráno, v září, o víkendu, v pracovní dny, o vánocích, ve 
čtvrt na dvě, příští měsíc, v poledne, v roce 2001, 17. října, za 5 minut, za dva týdny, před rokem 

o přestávce, na zahradě, na koncertě, u doktora, dům na obrázku, v prvním patře, doma, na dnešní 
schůzi, na večírku, být ve škole, v práci, na světě, na nádraží,  na stole, pod skříní, za domem, před 
školou, v ložnici, v tašce, na letišti, na stanici tramvaje, v novinách, v přízemí, pod stolem 

4. Vytvořte definice k následujícím slovům (samozřejmě v angličtině) 

ex. a  statue – a person  made of stone 

a painter, famous, local, rich, a factory, own, a town hall, a bridge, a password, an attachment, a 
nickname, delete 

 

 

 


