
Angličtina  9.třída   Havlíčková  do 24.5. 

Hello my students, 

first check the translation of the questions. 

Souhlasíš s tím?  Do you agree with (it)? Pozn. It už většinou nedávají, ale chyba to není 

Umí tvoje babička anglicky? Does/Can your grandma speak English? 

Jak často tvůj bratr cvičí na piano? How often does your brother practise the piano? 

Kolik peněz většinou (mostly)utratíš? How much money do you mostly spend? 

Kde pracuje tvoje maminka?  Where does your mum work? 

Jak to funguje?   How does it work? 

Kam jedete?   Where are you going? 

Co to děláš?   What are you doing? 

Chystáte se připravit dort k jeho narozeninám?  Are you going to make/prepare a cake for his 

birthday? 

Proč tam ten muž stojí?  Why is the man standing there? 

Posloucháš mě?  Are you listening to me? 

Kde jsi ho viděl?  Where did you see him? 

Potkal jsi tam někoho známého? Have you met anybody famous?/ Did you meet…. 

Co hledáš?   What are you looking for? 

Měli hlad, když přijeli?  Were they hungry when they came? 

Kde jsi to našel? 

Mám koupit nějakou zeleninu?  Shall I buy some vegetable?pozn.v otázce shall I je výjimka, proto some 

Proč odešel?   Why did he leave?/Why has he left/gone? 

Už jste se rozhodli?  Have you decided? 

Už jsi ji dneska viděl?  Have you seen her today? 

Který den přišel pozdě?  Which/what day did he come late? 

Mohl bys mi půjčit nějaké peníze? Can/could you lend me some/any money? 

Mohli byste nám ukázat cestu do parku? Could you show us the way to the park? 

Měli by se vrátit?  Should they return/go back? 



Práce na tento týden 

odkaz https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-05.pdf na nové číslo 

časopisu (May – June) 

1. Přečtěte si text o Lions pg.12 – 13 a k tomu pg.31 

2. Přečtěte si další část Gulliver´s travels a v krátkosti napište do sešitu o čem tato část je (5 – 6 

vět stačí, ale je třeba vystihnout jednoduše obsah) 

3. Vyřešte hádanku na str.29 

Většině z vás moc děkuji, protože pracujete velmi dobře. Doufám, že za rok oceníte, že to nebylo 

zbytečné. 

That´s all. Have a nice time. 

Your beloved teacher, 

Mrs.Havlickova 
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