
Angličtina  9.třída   Havlíčková  do 17.5. 

Hello my students, 

this week at first check the questions: 

Kdo je ten muž? Who is the/that man? 

Kde je nejbližší pošta?  Where is the nearest post office? 

Kdy máš narozeniny?  When is your birthday? 

Kolik peněz máš v kapse? How much money do you have/have you got in your pocket? 

Jak často chodí sestra k zubaři?  How often does your sister go to the dentist? 

Kolik anglických zpěváků znáš?  How many English singers do you know? 

Co měla včera na sobě?   What was she wearing yesterday? 

Ve kterém domě bydlí kamarádi? What/Which house do your friends live in? 

Co jsi měl dnes k snídani?  What  did you have for breakfast today? (vzhledem k „today“ 

dalo by se přeložit – What have you had for breakfast today?) 

Kam pojedeš o prázdninách?  Where are you going on holiday? 

Co si o tom myslíš?   What do you think about? 

Byli jste včera v kině?   Were you in the cinema yesterday? 

Jeli jste do školy autobusem?  Did you go to school by bus? 

Budeš zítra ve škole?   Will you be at school tomorrow? 

Můžete přijít zítra dřív?   Can you/Could you come tomorrow earlier? 

Bude to vědět?    Will he know it/ about? 

Někteří měli minimum chyb, ale někteří totálně špatně, takže ještě jednou. Nejprve si určete čas 

v jakém otázka je a vzpomeňte, jaké pomocné sloveso se pro ten čas používá. 

Přeložte 

Souhlasíš s tím? 

Umí tvoje babička anglicky? 

Jak často tvůj bratr cvičí na piano? 

Kolik peněz většinou (mostly)utratíš? 

Kde pracuje tvoje maminka? 



Jak to funguje? 

Kam jedete? 

Co to děláš? 

Chystáte se připravit dort k jeho narozeninám? 

Proč tam ten muž stojí? 

Posloucháš mě? 

Kde jsi ho viděl? 

Potkal jsi tam někoho známého? 

Co hledáš? 

Měli hlad, když přijeli? 

Kde jsi to našel? 

Mám koupit nějakou zeleninu? 

Proč odešel? 

Už jste se rozhodli? 

Už jsi ji dneska viděl? 

Který den přišel pozdě? 

Mohl bys mi půjčit nějaké peníze? 

Mohli byste nám ukázat cestu do parku? 

Měli by se vrátit? 

That´s all. Have a nice time. 

Your beloved teacher, 

Mrs.Havlickova 

 


