
Angličtina  9.třída   Havlíčková  do 31.5. 

Zlatíčka, 

dnes pouze 2 části, kontrola četby z minula a jedna nová látka. Byla bych ráda, kdybyste ještě vydrželi 

2 týdny pracovat. Časopisy dorazily, takže byste si je mohli vyzvednout. Od pondělka jsem vždy 

dopoledne ve škole, takže bych vám je mohla dát, ale většina z vás do školy nemůže, tak dejte vědět, 

zda chcete a jak vám ho dám. 

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. měli jste přečíst text o Lions – najděte slova k definicím v textu 

- a circle 

- a baby of a lion 

- somebody or an animal that eats meat 

- a very deep exotic forest 

- to look after somebody 

- opposite to easy 

- somebody or an animal that is the strongest 

- a lot of hair around the head of a lion 

- if you evaluate(oceňovat) somebody or something a lot, for example, parents evaluace 

success(úspěch) of their children   so they are … of their children 

- opposite to neglected (zanedbatelný) 

 

2. Pokud něco v angličtině vysvětluji, potřebuji použít vztažné věty. Rozhodla jsem se vám je 

dnes alespoň přiblížit. Nejsem si jista, že víte, co to znamená, takže zkusím polopaticky. 

Napište si do sešitu 

Vztažné věty 

Příklad:   

 Petr, který je mým kamarádem (Peter who is my friend) 

 nůž, který je ostrý (the knife which is sharp) 

 paní, kterou známe (the lady who we know) 

 dům, který si rodiče koupili (the house which my parents bought)  

V češtině – vztažná zájmena – kdo, co, jaký, který, jenž,(čí – nejmenuji schválně) – vždy spojují 

podstatné jméno s nějakou informací o něm. 

V angličtině jsou zájmena dvě - who pro osoby a which pro všechno ostatní. (podívejte se na 

příklady) 

Přeložte 

děti, které mají doma zvířátka 

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


něco, co nikdy nebudeme vědět 

pomoc, kterou nám poskytl 

garáž, která je příliš malá 

lidi, kterým jsme prodali náš dům 

slovo, které neumím říct 

hračka, kterou jsem měl, když jsem byl malý 

kolo, které jsem dostal k narozeninám 

jablko, které snědla 

časopis, který si koupili 

muž, který stojí na rohu 

učitelka, která učí angličtinu 

otec, který pracuje v Praze 

knížka, kterou právě čtu 

Dávejte pozor na čas ve vztažné větě, jinak je to „easy“. 

That´s all. Have a nice time. 

Your beloved teacher, 

Mrs.Havlickova 

 


