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Pořadové 
číslo 

Označení materiálu Téma Anotace DUM 

1. VY_32_INOVACE_141 Future Vysvětlení a procvičování znalostí žáků  
z oblasti budoucích časů. Prokáží 
porozumění užití různých variant budoucích 
časů, především future perfect a future 
continuous. 
Lze rozdat jako pracovní list nebo promítnout 
jako materiál na procvičení. 

2. VY_32_INOVACE_142 Essay – for an aganist Test k ověření znalostí žáků z oblasti 
budoucích časů. Prokáží porozumění užití 
různých variant budoucích časů, především 
Future perfect a Future continuous. Lze 
rozdat nebo promítnout jako test. 
 

3. VY_32_INOVACE_143 Future – test Slouží k osvojení znalostí žáků z písemného 
projevu. Vysvětlí podstatu tvorby eseje 
zvažující pro a proti a osvojí si základní 
pravidla psaní tohoto slohového útvaru. Lze 
rozdat jako pracovní list nebo promítnout  
a soutěžit mezi žáky. 

4. VY_32_INOVACE_144 Environment Vysvětlení a cvičení k ověření znalostí žáků 
z oblasti podmínkových vět. Prokáží 
porozumění užití různých variant  
podmínkových vět, především Conditional 0 
a Conditional I.. Lze rozdat jako pracovní list 
nebo promítnout jako materiál na procvičení. 

5. VY_32_INOVACE_145 Reported speech statements Slovní mapa a tvorba složených podstatných 
jmen slouží k ověření znalostí žáků z oblasti 
životního prostředí. Lze rozdat jako pracovní 
list nebo promítnout a soutěžit mezi žáky. 

6. VY_32_INOVACE_146 Reportes speech questions Vysvětlení a cvičení k ověření znalostí žáků 
z oblasti nepřímé řeči. Prokáží porozumění 
užití různých variant nepřímé řeči 
v oznamovacích tvrzeních. Lze rozdat jako 
pracovní list nebo promítnout jako materiál 
na procvičení. 
 

7. VY_32_INOVACE_147 Compound nouns Vysvětlení a cvičení k ověření znalostí žáků 
z oblasti nepřímé řeči. Prokáží porozumění 
užití různých variant nepřímé řeč 
i v otázkách. Lze rozdat jako pracovní list 
nebo 
promítnout jako materiál na procvičení. 



 

8. VY_32_INOVACE_148 Reported speech – test Slouží k ověření znalostí žáků z oblasti 
nepřímé řeči – oznamovací tvrzení i otázky. 

Prokáží porozumění užití různých variant 
nepřímé řeči. Lze rozdat nebo promítnout 

jako opakovací test. 
9. VY_32_INOVACE_149 A formal letter Slouží žákům k osvojení tvorby složených 

podstatných jmen a k ověření znalostí žáků 
z oblasti životního prostředí. Lze rozdat jako 
pracovní list nebo promítnout a soutěžit mezi 
žáky. 

10. VY_32_INOVACE_150 Relationship Slouží k osvojení znalostí žáků z písemného 
projevu. Vysvětlí podstatu tvorby formálního 
dopisu a osvojí si základní pravidla psaní 
tohoto slohového útvaru. Lze rozdat jako 
pracovní list nebo promítnout a soutěžit mezi 
žáky. 

11. VY_32_INOVACE_151 Adjectives Slouží žákům k osvojení a následně 
k procvičení slovní zásoby v oblasti 
lidských vztahů pomocí frázových 
sloves. Lze rozdat jako pracovní list nebo 
promítnout a soutěžit mezi žáky. 

12. VY_32_INOVACE_152 Adverbs Vysvětlení a procvičování znalostí žáků  
z oblasti přídavných jmen a jejich 
porovnávání. Prokáží porozumění užití 
různých stupňů přídavných jmen. Lze rozdat 
jako pracovní list nebo promítnout jako 
materiál na procvičení. 
 

13. VY_32_INOVACE_153 Conditional Vysvětlení a procvičování znalostí žáků  
z oblasti příslovcí a jejich porovnávání. 
Prokáží porozumění užití různých stupňů 
příslovcí. Lze rozdat jako pracovní list nebo 
promítnout jako materiál na procvičení. 
 

14. VY_32_INOVACE_154 Comparisons – test Test, v kterém žáci prokáží porozumění užití 
různých stupňů přídavných jmen a příslovcí. 
Lze rozdat jako test nebo promítnout. 

15. VY_32_INOVACE_155 Second conditional Vysvětlení a cvičení k ověření znalostí žáků 
z oblasti podmínkových vět druhého typu. 
Prokáží porozumění užití Conditional 
II..   Lze rozdat jako pracovní list nebo 
promítnout jako materiál na procvičení. 
 

16. VY_32_INOVACE_156 I wish, if only, i’d rather Prokáží porozumění užití podmínkových vět 
druhého typu. Slouží jako opakovací test 
výše uvedené gramatické látky. Lze rozdat 
nebo promítnout jako test. 

17. VY_32_INOVACE_157 Question tags Vysvětlení a cvičení k ověření znalostí žáků 
z oblasti frází I wish, If only a I´d rather. 
Prokáží porozumění užití frází I wish, 
If only a I´d rather. Lze rozdat jako pracovní 
list nebo promítnout jako materiál na 
procvičení. 

18. VY_32_INOVACE_158 Time prepositions Vysvětlení a cvičení k ověření znalostí žáků 
z oblasti tázacích dovětků Prokáží 
porozumění užití tázacích dovětků. Lze 
rozdat jako pracovní list nebo promítnout 
jako materiál na procvičení. 

19. VY_32_INOVACE_159 An informal letter Vysvětlení a cvičení k ověření znalostí žáků 
z oblasti časových předložek. Prokáží 
porozumění užití časových předložek. 
Lze rozdat jako pracovní list nebo 
promítnout jako materiál na procvičení. 

 



 

20. VY_32_INOVACE_160 Second conditional – test  Slouží k osvojení znalostí žáků z písemného 
projevu. Vysvětlí podstatu tvorby 
neformálního dopisu a osvojí si základní 
pravidla psaní tohoto slohového útvaru. 
Lze rozdat jako pracovní list nebo promítnout 
a soutěžit mezi žáky 
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