Anglický jazyk – 9. třída

23.3. – 29.3. 2020

Vážení rodiče a žáci,
zasílám domácí práci z angličtiny na tento týden. Chápu, že učit se samostudiem angličtinu může být náročné,
zvlášť pokud nikdo v rodině anglicky nemluví. Budu se proto snažit zadávat takové úkoly, které budou žáci
schopni procvičovat samostatně bez nutné kontroly rodičů. Očekávám však od žáků zodpovědný přístup – tzn. že
se budou snažit splnit zadané úkoly, i když je třeba nebudu mít možnost zkontrolovat. Taky prosím deváťáky –
pokud máte mladší sourozence, které mám na angličtinu, zkuste jim pomoct, pokud si nebudou s něčím
v angličtině vědět rady. Díky moc!

Comics - Unit 4B
- učebnice str. 46 – komiks
1) Přečtěte si komiks nejprve potichu pro sebe.
2) Pusťte si zvukovou nahrávku komiksu z tohoto odkazu:
https://elt.oup.com/elt/students/project/audio/cd2lv421Track21.mp3
3) Zkuste si komiks přečíst nahlas.
4) Vyhledejte si ve slovníku slova, kterým nerozumíte (např. na https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky) a
zapište si je do školního sešitu.
5) Dál si zapište do školního sešitu:

Druhy zlodějů v angličtině:
burglar – a person who breaks into a building illegally to steal (zloděj, který se vloupává do budov)
thief – a person who steals from another person or place (obyčejný zloděj), množné číslo je thieves
mugger – a person who threatens or attacks somebody in a public place to steal their money or valuables
(pouliční lupič)
robber – a person who steals from a person or place using violence or thread (násilný lupič)

6) Ve školním sešitě si připravte prázdnou stránku a tu si rozdělte na 4 stejné sloupce. Každý sloupec bude mít
vlastní název:
Podstatné jméno (Noun)

Přídav. jméno (Adjective)

Sloveso (Verb)

Česky

Vaším úkolem bude doplnit vzniklou tabulku podle následujících instrukcí:
Většina slov v angličtině má nějaký tvar jako podst. jméno, příd. jméno a sloveso. Například slovo PLAY – PLAY je
sloveso (hrát), PLAYER je podstatné jméno (hráč) a PLAYFUL je přídavné jméno (hravý). Někdy se stane, že jsou
některé tvary stejné – PLAY jako sloveso (hrát) a PLAY jako podstatné jméno (hra). Vaším úkolem bude doplnit
slova do tabulky podle tabulky, která následuje:
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Podstatné jméno (Noun)

Přídav. jméno (Adjective)

Sloveso (Verb)

Česky

play + player

playful

play

hrát

……

…… + ……

help

…… + ……

burgle

darkness

……

……

sun

……

…… + ……

……

cook

……

……

guard

Zkuste doplnit slova místo teček (……), někde jsou i dvě možnosti. Pokud je políčko proškrtnuté, výraz neexistuje.
Sloupeček „česky“ slouží pro to, abyste si mohli napsat nějaké české slovo, které vám připomene význam.
Některá slova najdete v komiksu, některá si budete muset nějak vyhledat (Seznam Slovník je jistota).
Výzva: Našla jsem přídavné jméno od slovesa „guard“, ale moc často se nepoužívá a asi nebude lehké ho najít.
Zkuste to!
Až budete mít tabulku vyplněnou (termín je do pátka), zkuste ji vyfotit a poslat mi ji na
bartosova@skolahradecns.cz. Na tuhle adresu můžete psát i dotazy, pokud nebudete něčemu rozumět.
Přeju vám hodně zdaru!

