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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor: Anglický jazyk

Ročník: 9.

Unit 6B
1/ Complete the missing information and match
1

Rich hasn´t been to the USA.

_______ dal agentuře _______

2

Mel is playing table tennis.

_____ ví, že ______ stojí za
ním.

3

Rich has given agency £200.

_________ rodiče šli do
agentury s ním.

4

The agency has taken some

_______ hraje stolní tenis.

photos of Rich.
5

Rich´s parents went to the agency

______ slyší, co ______ říká.

with him.
6

Dan thinks Rich is making a

_____ nebyl v ________ .

mistake.
7
8

Rich knows that Mel is standing

______ si myslí, že _______

behind him.

dělá chybu.

Mel hears what Rich says.

Agentura udělala ________
fotky.

2/ Find the synonyms:
It doesn´t cost anything= ____________

not professional= ______________

The toilet= ______________

not very good= ________________

Money that you pay to join something = ____________________________

3/ Match the two parts:
1
2
3
4
5
6

I´ll take down
You were supposed
Get
You must
We had to
It´s the

big time.
be mad.
twist your arm.
some details.
real.
to be there at 7,30.

4/ Complete criss cross

Across
2. PRVNÍ TŘÍDA
10. MUSELI JSME TĚ PŘEMLOUVAT
12. ZÁCHOD
13. FILMOVÁ SPOLEČNOST
14. PROFESIONÁLNÍ
15. BUĎ REALISTA
16. JE TO PRVOTŘÍDNÍ
17. KANCELÁŘ
18. STOLNÍ TENIS

Down
1. V ZAHRANIČÍ
3. NAPÍŠU SI POZNÁMKY
4. AMATÉR
5. PŘEDPOKLÁDAT
6. CHYBA
7. MĚL JSI...
8. JSI BLÁZEN
9. PŘIPOJIT SE
11. SMUTNÝ, NEVÝRAZNÝ

Solution:
1/
1

Rich hasn´t been to the USA.

3

____Rich___ dal agentuře
___£200.____

2

Mel is playing table tennis.

7

__Rich___ ví, že ___Mel___
stojí za ním.

3

Rich has given agency £200.

5

____Richovi_____ rodiče šli do
agentury s ním.

4

The agency has taken some

2

____Mel___ hraje stolní tenis.

photos of Rich.
5
6

Rich´s parents went to the agency 8

___Mel___ slyší, co ___Rich___

with him.

říká.

Dan thinks Rich is making a

1

mistake.
7

____USA____ .

Rich knows that Mel is standing

6

behind him.
8

__Rich___ nebyl v
___Dan___ si myslí, že
___Rich____ dělá chybu.

Mel hears what Rich says.

4

Agentura udělala
___Richovy_____ fotky.

2/
It doesn´t cost anything= it´s for free
The toilet= loo

not professional=amateur

not very good= bad

Money that you pay to join something = joining fee
3/
1
2
3
4
5
6

I´ll take down
You were supposed
Get
You must
We had to
It´s the

6
4
5
1
3
2

big time.
be mad.
twist your arm.
some details.
real.
to be there at 7,30.

4/
Across
2. first class
10. they had to twist your arm
12. loo
13. film company
14. rofessional
15. get real
16. it´s the big time
17. office
18. table tennis

Down
1. abroad
3. I will take down some details
4. amateur
5. suppose
6. mistake
7. you were supposed to
8. you must be mad
9. join
11. sad
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Anotace:
1/ Na základě přečtení článku doplní chybějící informace a přeloží.
2/ V textu z učebnice najdou synonyma.
3/ Spojí začátek a konec fráze.
4/ Doplní slovní zásobu dané lekce.
Materiál slouží snazší orientaci v textu a upevnění slovní zásoby a slovních obratů.

