
ANGLIČTINA – 9. TŘÍDA  
 

1.) Učebnice str. 68: 

cv. 1A – přečti si příběh a do školního sešitu odpověz na následující dvě otázky: 

1. What is Ruby doing? 

2. What’s in Pete’s bag? 

Pokud nebudeš některým slovíčkům rozumět, podívej se do pracovního sešitu str. 85 / 6A Pete’s 

trainers.   

 

2.) Školní sešit – zápis:  

Zápis si můžeš vytisknout a vlepit nebo přepsat.  

Nadpis – REPORTED SPEECH (NEPŘÍMÁ ŘEČ) 

- DIRECT SPEECH (= přímá) → to, co dotyčný doopravdy řekl, jeho přesná slova 

“My father likes football.“ 

- INDIRECT SPEECH (= nepřímá) → říkáme, co řekl někdo jiný 

She says her father likes football.  

- pro uvození nepřímé řeči můžeme použít výraz THAT  

Chris said that their house was in Oak Street.  

PRAVIDLA:  

 ZMĚNY ČASŮ  

- pokud je uvozovací sloveso v přítomném čase (= SAY / SAYS), čas v nepřímé řeči se nemění: 

My sister doesn’t listen to rock. → She says her sister doesn’t listen to rock.  

- pokud je uvozovací sloveso v minulém čase (= SAID), čas v nepřímé řeči se posouvá takto: 

 

Tabulku si můžeš přepsat nebo vytisknout. 

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ MINULÝ ČAS PROSTÝ 

                      “I like pizza.”                           →       He said that he liked pizza.  
                      “I’m very happy.”                  →        She said that she was very happy.                   

PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ  MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ 

                      “I’m waiting for you.”           →        He said that he was waiting for me. 
                      “They aren’t listening.”        →        She said that they weren’t listening.  

BUDOUCÍ ČAS WILL WOULD 

              “People will live in space.”           →        He said that people would live in space. 

CAN COULD 

                    “My dog can swim.”                →        She said her dog could swim.  

WOULD WOULD 

                    “I would tell the truth.”          →       He said that he would tell the truth.  
 

 ZMĚNY OSOBNÍCH A PŘIVLASTŇOVACÍCH ZÁJMEN 

- v nepřímé řeči se vždy mění osobní i přivlastňovací zájmena, protože se vždy mění mluvčí:  

Např. “I swim every day.“ said Jane. → Jane said that she swam every day.  

           “I’m cold.” said David. → David said that he was cold.  

           “We’re going to London.” said Anna. → Anna said that they were going    to London.  

      

 

 



 ZMĚNY ČASOVÝCH VÝRAZŮ  

- časové výrazy se mění podle toho, kdy se řeč převádí do nepřímé: 

Např. “I’m leaving this evening.“ said Tom. → Tom said that he was leaving 

                                                                                   that evening.  

           “I will watch the new film tomorrow.“ said Kate. → Kate said she would  

                                                                                                       watch the new film  

                                                                                                       the next day.   

                                                                                                          

 

Today → that day  

This morning, afternoon, evening → that morning, afternoon, evening 

Tomorrow → the following / next day 

Next Saturday → the following / next Saturday                        

Yesterday → the day before / the previous day  

 

3.) Učebnice str. 70: 

cv. 1 – přečti si příběh “A bus ride into the history books“ a do školního sešitu odpověz na otázky 1-

5. Pokud nebudeš některým slovíčkům rozumět, podívej se do pracovního sešitu str. 85 / 6B Saying 

no. 

 

cv. 2 – do školního sešitu si napiš čísla 1-12. Seřaď správně věty A-L podle toho, jak se udály 

v příběhu. Stačí, když k číslům napíšeš písmena jednotlivých vět.  

 

cv. 4 – do školního sešitu odpověz na otázky 1-6     

 

4.) Školní sešit zápis: 

Nadpis – SAY / TELL (=ŘÍCI) 

- pod nadpis si opiš zápis z pracovního sešitu str. 80 / 6.2 say / tell 

 

KONTROLNÍ OTÁZKY – ODPOVĚZ NA NĚ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: 

1. Na jaký čas se mění přítomný čas prostý v nepřímé řeči? 

2. Na jaký časový výraz změníme this afternoon v nepřímé řeči? 

3. Co následuje po výrazu tell?  

 


