
PRACOVNÍ LISTY – ANGLIČTINA 

jitkasedlak@centrum.cz 

Číslo  Téma Ročník Anotace 
 
 

1. 

VY_22_INOVACE_37 

Sloveso být 3.-5. Pomůcka k osvojování zájmen osobních a tvarů slovesa být přítomném 

čase, vhodné pro žáky s SPU 

2. 

VY_22_INOVACE_38 

Wh - words 6.-9. Pomůcka k osvojování  a opakování  Wh-words  

3. 

VY_22_INOVACE_39 

Wh- words 6. Procvičování WHERE, WHAT, WHO, HOW 

Procvičování slovní zásoby – překlad vět do češtiny 

4. 

VY_22_INOVACE_40 

Přítomný 

čas prostý 

6. Procvičování tvarů 3.os.č.j. v přítomném čase prostém, užití tvarů ve 

větách, kladné a záporné věty 

5. 

VY_22_INOVACE_41 

Nepravidel

ná slovesa 

8.-9. Procvičování a testování tvarů nepravidelných sloves – infinitiv, minulý 

čas, příčestí minulé 

6. 

VY_22_INOVACE_42 

Můj den 6.-7. Způsob tvoření otázek v přítomném čase prostém, opakování času a 

odpovědi na dané otázky 

7. 

VY_22_INOVACE_43 

Řadové 

číslovky 

6. Procvičování řadových číslovek, doplňování tvarů v přítomném čase 

prostém 

8. 

VY_22_INOVACE_44 

Křížovka 5. Opakování slovní zásoby 

9. 

VY_22_INOVACE_45 

Minulý čas 

průběhový 

7. Procvičování  probraného učiva 

10. 

VY_22_INOVACE_46 

Opakovací 

cvičení  1 

8.-9. Wh-words, předložky, počitatelnost 

11. 

VY_22_INOVACE_47 

Slovní 

zásoba 1-4 

8.-9. Opakování , procvičování nebo zkoušení slovní zásoby k učebnici 

Project  4 (2.vydání) 

12. 

VY_22_INOVACE_48 

Opakovací 

cvičení  2 

8.-9. Pořádek slov ve větě, tvoření otázek, předložky 

13. 

VY_22_INOVACE_49 

Popis domu 7. Procvičování, zkoušení  částí domu 

14. 

VY_22_INOVACE_50 

Opakovací 

cvičení 3 

9. Procvičování gramatických jevů, pořádek slov ve větě, stupňování 

přídavných jmen 

15. 

VY_22_INOVACE_51 

Opakovací 

cvičení 4 

9. Předložky, procvičování časů, krátké odpovědi na otázky, přídavná 

jména  s –ed/ -ing 

16. 

VY_22_INOVACE_52 

Opakovací 

cvičení 5 

9. Procvičování časů, oprava chyb ve cvičení, členy 

17. 

VY_22_INOVACE_53 

Opakovací 

cvičení 6 

9. Opakování časů – test, způsobová slovesa, pořádek slov ve větě 

18. 

VY_22_INOVACE_54 

Slovní 

zásoba 5-8 

9. Opakování , procvičování nebo zkoušení slovní zásoby k učebnici 

Project  4 (2.vydání) 
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19. 

VY_22_INOVACE_55 
Minulý čas 9. 

Opakování a procvičování tvarů nepravidelných sloves v minulém 

čase 

20. 

VY_22_INOVACE_56 
Minulý čas 9. 

Opakování a procvičování tvarů nepravidelných sloves v minulém 

čase 

21. 

VY_22_INOVACE_57 
Minulý čas 9. 

Opakování a procvičování tvarů nepravidelných sloves v minulém 

čase 

22. 

VY_22_INOVACE_58 

Časy, 

data,zvratná 

zájmena 

9. 
Upevňování  tvarů slovesa v jednotlivých časech, řadové číslovky, 

měsíce, data, zvratná slovesa 

23. 

VY_22_INOVACE_59 

Předpřítomný 

čas 
8. Pořádek slov ve větě v předpřítomném čase 

24. 

VY_22_INOVACE_60 

Some/any/no 

, should 
8. 

Procvičování neurčitých zájmen a příslovcí, psaní velkých čísel, 

používání should 

25. 

VY_22_INOVACE_61 
Časy 1 9. Procvičování a upevňování slovesných tvarů v jednotlivých časech 

26. 

VY_22_INOVACE_62 
Časy 2 9. Procvičování a upevňování slovesných tvarů v jednotlivých časech 

27. 

VY_22_INOVACE_63 
Časy 3 9. Procvičování a upevňování slovesných tvarů v jednotlivých časech 

28. 

VY_22_INOVACE_64 
Časy 4 9. 

Procvičování a upevňování slovesných tvarů v jednotlivých časech – 

porovnání  časů 

29. 

VY_22_INOVACE_65 
Zápory 9. Záporné tvary v jednotlivých časech – porovnání tvoření 

30. 

VY_22_INOVACE_66 
Otázky 9. Tvoření otázek v jednotlivých časech – porovnání 

31. 

VY_22_INOVACE_67 

Sloveso být - 

překlady 
9. Překlad vět pomocí slovesa být, pořádek slov v otázce 

32. 

VY_22_INOVACE_68 

 

Trpný rod 9. Procvičování trpného rodu v některých časech 



33. 

VY_22_INOVACE_69 
Trpný rod 9. 

Překlad vět v trpném rodě do češtiny a obráceně do angličtiny, 

tvoření vět v trpném rodě 

34. 

VY_22_INOVACE_70 

Tázací 

dovětky, 

zájmena 

zvratná 

9. 
Procvičování tázacích dovětků, užití určitého členu, překlad 

užitečných vět se zvratnými zájmeny 

35. 

VY_22_INOVACE_71 

Podmínkové 

věty 1 
9. 

Opakování vět v budoucím čase, procvičování tvoření podmínkových 

vět prvního typu 

36. 

VY_22_INOVACE_72 
Vztažné věty 9. Užití a procvičování vztažných vět 

 

 


