9. A AJ (JŮ) 3. týden 30. 3. – 3. 4. 2020
Devátáci,vím, že se spousta z vás soustředí na přípravu na příjímací zkoušky z ČJ a M. Nicméně
i ostatní předměty nezanedbávejte. Všichni jste online. Posílejte požadované úkoly učitelům, aby
věděli, že jste dané úlohy pochopili, či vám poradili. 
Děkuji těm, kdo mi již několik svých vypracovaných úkolů poslali.
Věřím, že již máte všechny zápisy/úkoly z obou předchozích týdnů ve svém sešitě. 
Nyní si zkontrolujte úkoly z minulého týdne. Vše pečlivě opravte.

WB 38/4

WB 39/5

A abych nezapomněla. Výzva z minulého týdne (WB 39/6), do které se bohužel nepustil ani jeden
(jedna) z Vás  je stále otevřená. Měli jste napsat sen dle obrázku. Můžeš psát jednoduché věty, ale
i rozvinutější. USE YOUR PHANTASY!

.................................................................................................................................................................
Tento týden začni s cvičeními ve WORKBOOKU.
Ke kontrole posílej jenom cvičení, u kterých je moje emailová adresa.
Ostatní si vždy zkontroluješ sám (sama) další týden na webovkách Resslovky. 
WB 42/1 Podívej na mapu a doplň, co říká Bella. Používej a/an, the, nebo žádný člen. Potom označ
Bellin dům, její školu a cestu do školy.
WB 42/3 Seřaď písmenka do správného pořadí, abys utvořil slova a dokončil rozhovor.
WB 43/4 Vyber správné slovo.
WB 43/5 Doplň rozhovory o budoucích plánech. Dej slova v závorkách do správého tvaru.
(Pozn. – Pokud mluvíme o plánech v brzké budoucnosti, používáme PRESENT CONTINUOUS
Př. I am riding a horse at the weekend. O víkendu budu jezdit na koni. Are you flying to London next
week? Letíš příští týden do Londýna?)
Jediný úkol v tomto týdnu (kromě výzvy z min. týdne), který chci, abyste mi VŠICHNI poslali, je
následující. (pošli na adela.junovaaj@gmail.com nebo Messenger)
Vypracuj do sešitu či na prázdný papír. Opiš otázky a odpověz.
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1)How do you feel about the new situation we all are going through?

2) Are you observing the governmen´t rules and recommendations?

3) What is your usual day now? What do you do (in the morning, afternoon,....)?

4) What can you see POSITIVE among people in the Czech Republic?

5) What would you recommend the older vulnerable people to do at home?

6) What is your biggest wish at the moment?

ONLINE MAGAZINES
A protože nám jedno nakladatelství uvolnilo několik časopisů ( PLAY, RR, GATE, BRIDGE ) a jsou nyní
ONLINE , zájemci pište, mohu vám je přeposlat e-mailem. Jsou v PDF formátu. Na stránkách
nakladatelství www.bridge-online.cz pak neleznete i poslechy, což je super!

Budu se těšit na vypracované úkoly. Máš-li dotaz, neváhej se zeptat.
Enjoy yourselves and take care.
Your English teacher A. J. 
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