
ANGLIČTINA – 9. TŘÍDA  
 

1.) Pracovní sešit str. 56: 

cv. 1 – do cvičení doplň say/tell (pokud si nebudeš vědět rady, projdi si zápis k SAY / TELL)  

 

2.) Učebnice str. 72: 

cv. 1A – projdi si slovní zásobu týkající se míst a věcí, které lze vidět ve městě 

cv. 1B – do školního sešitu napiš alespoň 5 dalších míst nebo věcí, které se ve nachází ve městě 

  

3.) Pracovní sešit str. 58: 

cv. 1 – doplň názvy míst ve městě (pokud si nebudeš s něčím vědět rady, použij učebnici str. 72/1A) 

 

4.) Školní sešit – zápis: 

Nadpis – INDIRECT QUESTIONS (= NEPŘÍMÉ OTÁZKY)  

- tázací věty se převádějí podobně jako oznamovací věty, platí pro ně tedy stejná pravidla jako u vět 

oznamovacích: 

 změnit časy sloves 

Are you happy? → He asked if I was happy.  

Will you help me? → He asked me if I would help him.  

 změnit osobní zájmena 

Where do you work? → She asked me where I worked.  

 změnit příslovečná určení času a místa 

Can I go to the party this Saturday? → She asked if she could go to the party that Saturday. 

- pokud otázku převedeme do nepřímé řeči, nejedná se již o otázku a nebude za ní otazník 

- uvozovací sloveso bude ASK  

 

YES / NO QUESTIONS: 

 - používáme 'he asked if'  

"Did they like the film?" → He asked if they had liked the film. 

 

WH-QUESTIONS  

- použijeme 'he asked where/when/how atd.  

"What's your name?" → He asked what my name was. 

!!!! Problém u otázek je ten, že otázky mají jiný slovosled než oznamovací věty. Pokud ale otázku 

převedeme do nepřímé řeči, nejedná se již o otázku a nemůže v ní být tázací slovosled. Proto nyní přibývá 

nové pravidlo:  

→ ZAMĚNIT SLOVOSLED Z TÁZACÍHO NA OZNAMOVACÍ: 

What's your name? → He asked what was my name.   

                                    → He asked what my name was.    

5.) Pracovní sešit str. 58: 

cv. 3 – doplň nepřímé otázky. Musíš správně poskládat slova v závorce tak, aby vytvořila nepřímou 

otázku.  

Přečti si první větu jako příklad. Druhou větu ještě také uvádím jako příklad: 

2. Ben’s mum wants to know whether he has finished his homework.  



 

6.) Na následujících webových stránkách si můžeš procvičit nepřímou řeč i otázky:  

https://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-exercise-1.html 

https://www.perfect-english-grammar.com/indirect-questions-exercise-1.html 

 

KONTROLNÍ OTÁZKY – ODPOVĚZ NA NĚ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: 

1. Jak se anglicky řekne poštovní schránka? 

2. Jaké uvozovací sloveso můžeme použít v nepřímých otázkách? 

3. Bude na konci nepřímé otázky otazník?  

https://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-exercise-1.html
https://www.perfect-english-grammar.com/indirect-questions-exercise-1.html

