
Angličtina  9.třída   Havlíčková  do 6. 6. 

Zlatíčka, 

dnes kontrola z minula a ještě něco nového, bude se hodit. Byla bych ráda, kdybyste ještě vydrželi 
pracovat.  

1. měli jste přečíst text o Lions a najít slova k definicím v textu 
- a circle  a ring 
- a baby of a lion a cub 
- somebody or an animal that eats meat carnivore 
- a very deep exotic forest  a jungle 
- to look after somebody  take care 
- opposite to easy  difficult 
- somebody or an animal that is the strongest predator 
- a lot of hair around the head of a lion  mane 
- if you evaluate(oceňovat) somebody or something a lot, for example, parents evaluate 

success(úspěch) of their children   so they are proud of their children 
- opposite to neglected (zanedbatelný) important 

vztažné věty - překlad 

děti, které mají doma zvířátka the children who have (got) pets/animals at home 

něco, co nikdy nebudeme vědět something which we will never know 

pomoc, kterou nám poskytl  the help which he provided us/he gave to us 

garáž, která je příliš malá  the garage which is too small 

lidi, kterým jsme prodali náš dům the people who we sold our house to 

slovo, které neumím říct  the word which I can´t say/tell/pronounce 

hračka, kterou jsem měl, když jsem byl malý the toy which I had when I was young/little/small 

kolo, které jsem dostal k narozeninám  the bike which I got/received for my birthday 

jablko, které snědla  the apple which she ate (up) 

časopis, který si koupili  the magazine which they bought 

muž, který stojí na rohu  the man who is standing at/on the corner 

učitelka, která učí angličtinu  the teacher who teaches English 

otec, který pracuje v Praze  dad/father who works in Prague 

knížka, kterou právě čtu  the book which I am reading 

Myslím, že to, co jste mi poslali , nebylo tak špatné, takže to opravdu bylo „easy“, jen ty časy, ty nás 
stále zlobí. 



Dneska bych zkusila ještě jednu novou látku, i když jste se s ní už určitě setkali. Jde o přídavná jména 
s koncovkou –ing/-ed. Takže napište si do sešitu. 

Přídavná jména – ing/-ed 

Příklad:  I am tired. (Jsem unavený.) – My job is tiring. (Moje práce je únavná.) 

-ed – vyjadřuje vždy stav člověka, jak se cítí 

- ing – vyjadřuje vlastnost člověka nebo věci 

Přeložte (v úvodu vždy sloveso, od kterého budete tvořit tvary) 

suprise   Jeho rozhodnutí bylo překvapivé a všichni byli překvapeni. 

bore  Dnes byla hodina angličtiny docela nudná. Není divu, že studenti se nudili. 

satisfy  Jsem spokojena s vaší prací, protože pochopení nové gramatiky je uspokojující. 

interest  Podívej se na ten film, je velmi zajímavý. Petr se zajímá o historii našeho státu. 

worry  Rodiče se bojí o své děti. Jeho maminka je velmi starostlivá. 

depress  Přemýšlet o své budoucnosti je někdy deprimující. Když píšeme test, jsem v depresi. 

shock  Jsem v šoku. Jeho chování (behavior) je šokující. 

relax  Potřebuješ uvolňující koupel. Jsem v pohodě. 

Stačí. Zkuste, co nejlépe přeložit. 

Mějte se a vydržte. 

Your beloved teacher, Mrs.Havlickova 

 

 


