pondělí 16.3.
na začátek troška opakování aneb

K čemu je dobré gerundium (tvar končící na ing)?
zapište a zapamatujte si tyto užitečné fráze, které vám díky gerundiu zjednoduší
život:
I am good at ……..(např.swimming) - jsem dobrý v ……… (nějaké činnosti)
I succeeded /čti saksídyd/ in ……. uspěl jsem, byl jsem úspěšný v …….
I am interested in ………….. (cooking) – zajímám se o ……..
thank you for ………. (commimg) – děkuji vám za, děkuji vám, že ………
ask your help in ……….. (writing) – požádat o pomoc s ………. (vykonáním něčeho)
to stop sb from …….. (becomming obese) – zabránit někomu v nějaké činnosti
would you mind……( telling me; my smoking) - ne/vadilo by vám ……….
touto poslední frází se dostáváme k dalšímu jevu:

Requests – jak někoho o něco požádat
viz. učebnice str.49, cv.6
není z toho potřeba dělat vědu, v zásadě to už umíte, takže jen pro jistotu si
připomeňte a naučte pár užitečných frází z tohoto cvičení

Frázová slovesa
výklad v pracovním sešitě na str. 77 – 78
naučte se, nepodceňujte, je to po nepravidelných slovesech asi nejtěžší věc, bohužel
velice frekventovaná
procvičte si – učebnice str.48 cv.1, prac. sešit str. 38 cv. 1 – jednoduché, zvládnete
sami
PS cv. 2: 2 knock over, 3 throw away, 4 turn down, 5 pick up, 6 give back, 7 put on, 8
try on
PS cv. 3 - 1,3,4,6,7 špatně ,2,5,8 ok,

Pro zájemce o jedničku přikládám test:

1.) Every day I _____ __ when I hear the alarm clock. (vzbudit se)
a) wake off b) wake in c) wake up d) wake out
2.) During the weekend I can _____ __ later. (vstát z postele)
a) step out b) get up c) step off d) get out
3.) We must _____ __ or we will be late for appointment. (pospíšit si)
a) speed in b) hurry up c) fasten on d) act up

4.) Adam helped the old man to _____ __ the taxi. (nastoupit)
a) put on b) get up c) get on d) mount on
5.) Jane went to the bookstore to _____ __ a book. (pokusit se najít)
a) look up b) look for c) look after d) look out
6.) It’s time for the news. Let’s _____ __ the radio. (spustit)
a) tune at b) turn up c) tune in d) turn on
7.) „Please come in and _____ __“ said the boss. (posaďte se)
a) sit down b) sit up c) seat down d) seat up
8.) When mum arrives home, she _____ __ her coat. (svléknout si)
a) takes out b) leaves in c) takes off d) puts off
9.) Brother couldn’t see very well. „_____ __ your lens“ said dad. (nasadit si)
a) put up b) put in c) put away d) put on

10.) When we arrives at the station, we _____ __ the bus. (vystoupit)
a) stand out b) get off c) stand down d) get down
11.) I have a few errors, so I need to _____ __ my homework. (předělat)

a) do to b) do by c) do into d) do over

12.) The mother told the children to _____ __ their problems. (promluvit si)
a) talk off b) talk up c) talk from d) talk over

13.) The girl will _____ __ a new dress for her next date. (vybrat si)
a) pick out b) pick by c) pick between d) pick along

14.) The teenage boy was too shy to ____ __ the beautiful girl on a date. (pozvat)
a) ask down b) ask from c) ask away d) ask out
15.) My father called earlier, so I better _____ him __. (zavolat zpátky)
a) call from b) call back c) call by d) into
16.) Let me _____ __ your number, so I don’t forget it. (zapsat si)
a) write down b) write away c) write to d) write on
17.) Please _____ __ the TV. It’s too loud. (ztlumit)
a) turn out b) turn along c) turn up d) turn down
18.) The toy came disassmebled, so the parents need _____ it __. (složit)
a) put together b) put off c) put back d) put over
19.) Many children make _____ __ stories. They have great imaginations! (vymýšlet
si)
a) make through b) make up c) make away d) make along
20.) This private property has a _____ __ sign. (nevstupovat)
a) keep on c) keep from c) keep out d) keep by

Jak jsem vám psala v písemném zadání, pro procvičení čtení a výslovnosti
věnujte pozornost učebnici, str. 50,51 – čtěte nahlas a výslovnost si popř. zkontrolujte
na google překladači (k ničemu jinému ho ale nedoporučuji)

Pamatujte, že opakování je matka moudrosti. Youttube nabízí 40 nejpoužívanějších
nepravidelných sloves včetně výslovnosti
(je to 20 a 20 ve dvou dílech)
https://www.youtube.com/watch?v=izsaV0-acK4

To vše berte prosím jako povinné učivo do konce tohoto týdne.
Pokračování v pondělí 23.3.

