
ANGLIČTINA – 9. TŘÍDA  

 

1.) Školní sešit – zápis:  

TYPES OF MEDIA + PREPOSITIONS ON, IN, AT  
**Do školního sešitu si předělej následující tabulku, ve které je znázorněno, jaké předložky používáme 

s různými druhy médií (např. Slyšel jsem pěknou písničku v rádiu.). Jejich použití se nauč.  

 

ON TV     the radio      the internet    a CD     a website      

IN a newspaper     a play       a programme      a film  

AT the theatre        the cinema       the concert  

 

2.) Pracovní sešit str. 34: 

cv. 2 – doplň předložky ON, IN, AT  

 

3.) Školní sešit – zápis: 

QUESTION FORMS 
**Za celou dobu, co se učíš anglicky jsme si vysvětlovali různé druhy otázek a jejich tvoření. 

V následující tabulce je přehled jednotlivých otázek. Tuto tabulku si předělej do školního sešitu.  

 

QUESTION FORMS  

TYPES OF VERBS = typy sloves používané 
v otázkách 

PATTERNS = vzor tvoření otázky 

1. Sloveso BE → AM, IS, ARE (přítomný čas)  
                    → WAS, WERE (minulý čas)  

SLOVESO BE + PODMĚT 
Are you a student?             Was she in Spain?  

2. Pomocné sloveso + významové sloveso  
→ CAN, MUST, SHOULD 
→ předpřítomný čas (HAVE/HAS + ED, 3. tvar)  
→ průběhové časy (BE + ING) 
→ budoucí čas s WILL  
→ trpný rod (BE + ED, 3. tvar)  

POMOCNÉ SLOVESO + PODMĚT + VÝZNAM. SL. 
Can you play the violin? 
Has Susan visited her grandparents? 
Are they listening to the music? 
Will Mike come to my party? 
Was this book written by Shakespeare?  

3. Slovesa → DO, DOES (přítomný čas) 
              → DID (minulý čas) 

DO, DOES, DID + PODMĚT + VÝZNAM. SLOVESO 
Do you like pizza?          Does she read books? 
Did they go to school? 

 

4.) Učebnice str. 45: 

cv. 4A – do školního sešitu si napiš čísla tázacích zájmen 1-10 a přiřaď k nim odpovědi A-J 

 

cv. 4B – nyní zkus pro odpovědi A-J ze cv. 4A vytvořit celé otázky. Otázky napiš do sešitu. První dvě 

otázky uvádím jako příklad:  

1. What are you looking for?  

2. How do you go to school?  

 

5.) Pracovní sešit str. 34: 

cv. 3 – doplň do otázek vhodné tázací zájmeno (např. what, how, where, …) 

 

cv. 4 – poskládej slova tak, aby vytvořila otázku  

 


