
Unit 9 Prepare 2
cap           čepice, čapka
jacket      sáko, krátký kabát, kabátek, bunda
jumper    lehký svetr
sweater   těžký vlněný svetr
sweatshirt   mikina
cardigan    pletená vesta, zapínací svetr
shorts       šortky, kraťasy
thick socks     tlusté  ponožky
swimming costume, swimsuit     dámské plavky
swimming trunks, bathing tnmks    pánské plavky
skirt         sukně
to keep a diary   vést si diář
dress           dámské šaty
to dress     obléci si, oblékat se; ozdobit   (dressed in black -oblečený do čemého)

(she is expensive to dress -oblékat ji stojí moc peněz)
(to dress a Christmas tree - ozdobit vánoční stromek)

to dress up    vyšňořit se, vyparádit se
dressing      oblékání; zálivka do salátu
dentist         zubní lékař, dentista, zubní technik
dental surgeon   zubní lékař; stomatochirurg
sun hat, sunhat         klobouk proti slunci
sunglasses      brýle proti slunci
towel               ručník; osuška; utěrka  (throw in the towel -hodit ručník do ringu; přiznat

porážku, vzdát se)
cotton            b avlna
leather           vydělaná kůže    (skin -lidská/zvířecí kůže, pokožka)
wool               vlna (materiál)      (wave -vlna na vodě, ve vlasech, vlna přistěhovalců)
fashion            způsob; móda; tvar, podoba, střih
amazing         udivuj ící, ohromuj ící, úžasný
cork                korek; zátka ®ůvodně korková)
bottle              l áhev
bag                    pytel, vák; brašna, taška; zavazadlo
handb ag         kab elka
knife, pl. knives     nůž, "-e,
fork                  vidlička; vidle; vidlice (of a bicycle)
necklace          náhrdelník (1ace -krajka; šňůrka; tkanička)
designer          návrhář
toilet paper      toaletní papír    (toilet roll -role toaletního papíru); (toiletries -toaletní potřeby)
winner             vítěz, výherce
wedding dress     svatební šaty

:#eá:,tireušipas,so:tněežiL:iáaY|Pkda`tocontgst-napadnouttwzení,Popírat;Soutěžit,závodit)
cheap                laciný, levný
to need              potřebovat
shirt                      ko šil e

plastic              umělá hmota; plastický; kujný, tvámý



Čtvrtý povimý domácí úkol 7A,78 angličtina -
prosím mailujte na mou adresu do 3 . května 2020

Žáci udělají ústně učebnici str. 56. Napíší a
pošlou mi mailem otázky uč. str. 57/cv. 6. Vzor:
Did they come yesterday?

Unit 9, str. 58 -59. Posílám vám v příloze
nová slovíčka k Unit 9.
Samostatná přivl. zájmena:
It's my book. The book is mine („mine"
je samostatné přivlast. zájmeno, protože
za ním nenásleduje podst. jméno).
Všechny osoby: mine, yours, his, hers, its,
ours, yours, theirs ®odívej se na str.151
v učebnici, nahoře je to znovu vysvětleno).
Udělej do sešitu (neposílej mailem)
cv.1, 2, 3  str.151  učebnice.

Přelož do angličtiny (uč. str. 58-59):
To je moje kniha. Ta kniha je moje.
(It's my book. The book is mine).
Tojsoumojeknihy.Tyknihyjsoumoje.
(They're my books. The books are mine -
„mine" se  nemění  ani v mn.čísle).
Překládej:`
To jsou moje plavky. Ty plavky jsou moje
Cednotné číslo). To jsou moje ponožky.
Ty ponožky j sou moje (mn.číslo).
To je moje baseballová čapka. Ta čapkaje
moje. To je moje bunda. Ta bunda je moje.
To jsou tvoje krat'asy. Ty kraťasy j sou tvoje.
To je Petrův svetr. Ten svetr je jeho.
To jsou Mariiny (Mary's) plavky. Ty plavky
jsou její Ůed.číslo). To je naše mikina.
Ta mikina je naše. To j sou vaše ponožky.
Ty ponožky j sou vaše. To je jejich sukně.
Tasuknějejejich.

V PS udělej str. 38, 39, 40 a 41 (neposílej mailem).


