
Aj9 - 23.

Hello my dear students from class 9.B!
 
Dobrý den, milí deváťáci, touto prezentací končíme pátou
lekci. Jsou zde sice ještě nějaké texty, ale ty už nejsou až
tak důležité, myslím, že bude pro vás užitečnější, projít si
ještě nějaká slovíčka a gramatiku z lekce 6.
(předpokládám, že to po vás mohou chtít na vašich dalších
školách, tak ať nejste pozadu :-)) I když máme 5. lekci za
sebou, zatím "velký test" dávat nebudu, necháme si to na
úplný závěr. Spojím to pak i s tím, co se stihneme naučit z
lekce 6.
Od příštího týdne budu také povinně posílat pouze jednu
prezentaci, ta další páteční, bude pouze dobrovolná. 
Pondělní online hodina ve 13:30 zůstává. Kdo se zúčastní,
pomohu mu prezentaci vyplnit, přidám i jiná procvičení,
vysvětlím potřebné, ale hlavně si zkusíte trochu mluvit....
Pasivní znalost angličtiny je dobrá, ale potřebujete aspoň
chvilku promluvit, tak se určitě přidejte na online hodinu.

 

1, Passive voice
2, Listening
3, Prepossitions
4, Ralative pronouns



1. Passive voice:

We´re practising the passive voice in
your books. Open them at pg. 66/1b,
we´re doing part 3 and 4 today.

 
Put the verbs in brackets into the passive:
 
Part 3, practising the passive in FUTURE = will be + ed/3rd form
Part 4. practising the passive in PRESENT PERFECT = have/has been + ed/3rd form
 
(vím, že v běžné praxi budete používat zkrácené tvary, zde však napište celé)
 

Part 3, 
1. will be knocked down 
2. 

3. 

4. 

5. 

 

Part 4,
1. haven´t been used
2. have been needed
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



2. Listening
Listening to two dialogues and complete the missing
information:
(jak víte, vše kontroluji osobně, ale ušetříte mi práci,
pokud budete zapisovat následovně: 
čísla zapisuj číslicí ne slovem
datum ve tvaru 21 May
částka 6,50
čas 11:40

u posledních dvou informací máš možnost výběru 18 Stopa 18.wma

 
1. At the ticket office:

Destination:

Type of ticket:

Cost: £

Depart:

Arrive:

Platform:

 
2. Booking for:

Mr. and Mrs.

room 

nights

Arriving on

Cost £ per per night

breakfast
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3. Prepositions:
Choose the correct one:
 

The train Oxford leaves

platform 4.

It arrives Oxford 3:30.

Change Didcot.

I used to go school my bike, but I

don´t live near the school now, so I go bus. 

I usually get school half past

eight.

4. Relative pronouns. 

Do páté lekce bylo ještě zařazeno opakování základních
vztažných zájmen. Je to látka z minulého roku, myslím,
že pro vás nic nového a těžkého.
who - týká se osob (A chef is a person who cooks meal
in the restaurant.)
which - týká se zvířat, věcí, situací... ( A nylon is
material which you use for making tights. )

1. It´s a place .. sells foreign currency. who which

2. It´s someone ... designes buildings. who which

3. It´s something ... you pay for travel. who which

4. It´s someone ... flies a plane. who which

5. It´s a material ... is made from oil. who which

6. It´s a person ... sells goods. who which

7. It´s a peson ... plays tricks on people to get money. who which

8. It´s a piece of paper ... shows that you bought something. who which

Bonusově/nepovinně/optional: Do you know the words which the sentences were about?/Poznáš, jaká slova
byla popisována? (nemusíš všechny)
VAŠE VYPRACOVÁNÍ:

5. Obdobným způsobem zkus sám popsat dvě následující slova, použij which/who.

cash machine
ticket collector
VAŠE VYPRACOVÁNÍ:




