
Aj – 9.ročník – úkoly 30.3. – 14.4. 

 
Na vypracování úkolů máš 14 dní – nemusíš dělat vše najednou.  

Úkoly č. 2,4 a 5 POŠLI NA MAIL UČITELI. 
 

ÚKOL č. 1 – zopakuj si budoucí časy, poté si otevři  webovou stránku a procvič si online 

Opakování budoucích časů going to / will 

Budoucí čas will 

Kladná oznamovací věta 

Podmět + will + sloveso v zákl. tvaru 

I will help you.     Pomohu Ti. 

Jack will like the present.    Jackovi se dárek bude líbit. 

Stažené tvary: I will = I’ll, you will = you’ll apod. 

I’ll be there.      Budu tam. 

We’ll see.      Uvidíme. 

Otázka 

(Wh?) + will + podmět + sloveso v zákl. tvaru 

Will he do it?      Udělá to? 

What will they eat?     Co budou jíst? 

Zápor 

Podmět + will + not + sloveso v zákl. tvaru 

Stažený tvar: will not = won’t. 

I think that they won’t come.   Myslím, že nepřijdou. 

She won’t understand it.    Nebude tomu rozumět. 

Použití 

Spontánní rozhodnutí, dobrovolný čin 

Wait, I’ll help you with your luggage.  Počkej, pomohu Ti s kufrem. 

I’ll have a cup of coffee, please.   Dám si kávu, prosím. 

Slib 

Don’t worry. I won’t tell anyone.   Bez obav. Nikomu to neřeknu. 

I’ll call you.      Zavolám Ti. 

Domněnka, názor, naděje 

I think that she will be happy there.   Myslí, že tu bude šťastná. 

I hope that he will come back soon.   Doufám, že se brzy vrátí. 

 

 

 

 



Budoucí čas be going to 

Kladná oznamovací věta 

Podmět + am/are/is going to + sloveso v zákl. tvaru 

I am going to watch the match tonight. / I’m going to watch …  

  Dnes večer se bude dívat na zápas. 

She is going to visit her parents. / She’s going to visit … 

  Navštíví své rodiče. 

Otázka 

(Wh?) + am/are/is + podmět + going to + sloveso v zákl. tvaru 

Are you going to sell the car?  Budeš prodávat své auto? 

What are they going to do?   Co budeš dělat? 

Zápor 

Podmět + am/are/is not going to + sloveso v zákl. tvaru 

Sarah is not going to invite them to the party. / Sarah isn’t going to invite them … 

  Sára je na party nepozve. 

The Browns are not going to leave the town. / The Browns aren’t going to leave … 

  Brownovi z města neodjedou. 

Použití 

Plán, záměr 

Tom is going to buy a new computer.  Tom si koupí nový počítač. 

We are going to spend our vacation in Austria. Naší dovolenou strávíme v Rakousku. 

Bezprostřední budoucnost 

Oh no! He’s going to crash into the wall!  Ale ne! Nabourá do zdi. 

Look at the clouds! It’s going to rain.  Podívej na ty mraky. Bude pršet. 

  

 

Otevři web stránku a procvič online. 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-future-tenses-will-going-to-2-uroven/460  

 

 

 

ÚKOL č.2 – napiš správný tvar slovesa + větu přelož – POŠLI  UČITELI 

 

př.:  1  …. will probably go … - Miluji Londýn, pravděpodobně tam pojedu příští rok. 

 

Použij správný tvar slovesa (will, going to, present simple or present continuous). 

1.I love London. I………………………………………….. (probably / go)  there next year. 

……………………………………………………………………………………………….. 

2.Our train…………………………………………….. (leave)  at 4:47. 

……………………………………………………………………………………………….. 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-future-tenses-will-going-to-2-uroven/460


3.What……………………………………………………….. (wear / you)  at the party tonight? 

………………………………………………………………………………………………... 

4.I haven't made up my mind yet. But I think I…………………………….. (find)  something nice in my 

mum's wardrobe. 

…………………………………………………………………………………………………. 

5.This is my last day here. I…………………………………………. (go)  back to England tomorrow. 

 …………………………………………………………………………………………………... 

6.Hurry up! The conference…………………………………………….. (begin)  in 20 minutes. 

……………………………………………………………………………………………………. 

7.My horoscope says that I …………………………………………..(meet)  an old friend this week. 

……………………………………………………………………………………………………. 

8.Look at these big black clouds! It………………………………………... (rain) . 

…………………………………………………………………………………………………….. 

9.Here is the weather forecast. Tomorrow………………………………………... (be)  dry and sunny. 

……………………………………………………………………………………………………... 

10.What does a blonde say when she sees a banana skin lying just a few meters in front of her? - Oh dear! 

I…………………………………………... (slip) ! 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ÚKOL č.3 – prostuduj si gramatiku  „zvratná zájmena“ 

                         

 

GRAMATIKA 

Reflexive pronouns (zvratná zájmena) 

 

V angličtině mají zvratná zájmena následující tvary: 

osobní 

zájmena 
zvratná zájmena číslo 

I myself 

jednotné 

you yourself 

he himself 

she herself 

it itself 

we ourselves 

množné you yourselves 

they themselves 

 



Používají se, pokud je předmět věty stejný jako je podmět. Je tomu tak často právě ve větách, které by v 

češtině obsahovaly zvratná zájmena. Např.: 

You shouldn't blame yourself for what happened. Neměl by ses obviňovat, co se stalo. 

He cut himself with the knife.    Řízl se o nůž. 

Zvratná zájmena se však nepoužívají, pokud se vážou s příslovcem místa, nebo předložkou with. V tom 

případě se používají osobní zájmena předmětná. Např.: 

She had a big dog sitting next to her.   Měla velkého psa, který seděl vedle ní. 

I am going to take my brother with me.   Vezmu svého bratra s sebou. 

 

 

- procvič si problematiku v UČ str. 28 / 9 - NEPOSÍLEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚKOL č.4 - doplň zvratné zájmeno, přelož – POŠLI  UČITELI 

1. Jane looked at…………………………………...  in the mirror.  

……………………………………………………………………………………………………... 

2. We introduced………………………………………….. .  

……………………………………………………………………………………………………... 

3. My grandpa often talks to……………………………… .  

……………………………………………………………………………………………………... 

4. Did they make it ……………………………...?  

……………………………………………………………………………………………………... 

5. I am angry with ………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

6. You will have to do it…………………………. , Jenny.  

……………………………………………………………………………………………………... 

7. Did they enjoy……………………………... ?  

……………………………………………………………………………………………………… 

8. The house…………………………...  is not worth much.  

………………………………………………………………………………………………………. 

9. Girls, you have to finish the project…………………………... .  

……………………………………………………………………………………………………….. 

10. My father repaired the car……………………………………. . 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

ÚKOL č.5 – online reading – POŠLI  UČITELI 

- přečti si článek  

- vypracuj online otázky   

- stručně shrň v češtině 6 – 8 (ne víc, ne méně) – dávej si pozor na stylizaci vět a pokud  možno  nedělej 

hrubky – umět česky je také nutné 

https://www.umimeanglicky.cz/reading-wikipedia/6  

 

 

 

https://www.umimeanglicky.cz/reading-wikipedia/6


Úkol č. 6 – online procvičení „listening“ 

- nejprve si rozhovor poslechni, poté si otevři "Quiz – View Questions“ a odpověz na otázky. Pokud si nebudeš 

jistý otevři si show conversation dialog 

https://www.talkenglish.com/listening/lessonlisten.aspx?ALID=201  

 

https://www.talkenglish.com/listening/lessonlisten.aspx?ALID=201

