
Angličtina – Ajz 9 – úkoly 16. – 27.3 

Úkol č. 1 - Následující slovní spojení  použij ve větách: 

last night                   on Saturday                   last month                           three days ago            

yesterday                  two weeks ago              in 2004         

 

Úkol č. 2 - Následující věty převeď do minulého času 

1. I´m tired.                                                                                I was tired. 

2. I´m not at my desk. 

3. It´s my birthday today. 

4. We aren´t at school  today. 

5. I tis hot and sunny today. 

6. They aren´t rich. 

7. They are at the sports centre  today. 

8. They are in Vienna today. 

 

Úkol č. 3 – přelož následující věty – překlad napiš ve Wordu a pošli své učitelce na mail 

 

1. Byli jsme na dovolené v Řecku. 

2. Hráli jsme tenis v pátek. 

3. Tatínek nebyl před týdnem v práci. 

4. Dívali jsme se na televizi celý večer. 

5. Líbili se mi staré filmy. 

6. Odpověděli jsme učiteli na email. 

7. Byli jste loni na dovolené? 

8. Kamarád se oženil v listopadu. 

9. Chtěli jsme nové kolo. 

10. Jitka byla naštvaná na doktora. 

 



Úkol č. 4 – přečti si následující text a odpověz na otázky 

 

1. How do people travel to Antigua? 

2. How old is Michael? 

3. How long is the Peter´s yacht? 

4. When did the journey finish? 

5. Was it dangerous? Why yes or not? 

6. What did Michael do during his journey? 

7. What did he do in his free time? 

8. How did he feel? 

 

 

 



Úkol č. 4 – přečti si následující text a pokud jsou v následujících šesti větách – oprav je 

 

 

1. Ibn Battuta was born in 1254. 

2. Marco Polo was away from home for 24 years. 

3. Marco Polo travelled with his father and brother. 

4. Ibn Battuta  visited over 40 countries. 

5. Both Marco Polo and Ibn Battuta lived in India. 

6. Both Ibn Battuta and Marco Polo travelled to China. 

7.  

 



Úkol č. 5 – vypracuj následující úkoly – podle tabulek doplň texty – úkoly zpracuj ve Wordu 

a pošli učitelce na mail 

 

Pokud nevíš nějaké slovíčko – použij slovník (!!! Ne překladač!!!). Budeš –li mít nějaký problém, napiš 

učiteli, rád ti poradí. Úkoly, které máš odevzdat,  přepiš do nějakého textového editoru např. Word 

Při odevzdávání zpracovaných úkolů se nezapomeň podepsat  

 

 


