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1. VY_32_INOVACE_21 Personality Slouží žákům k osvojení a následně k procvičení slovní 
zásoby v oblasti charakteristiky osobnosti. Žáci dále 
vytvoří slovní mapu na téma popisu osobnosti. 
Lze rozdat jako pracovní list nebo promítnout a soutěžit 
mezi žáky. 

2. VY_32_INOVACE_22 Present simple or – ing form Vysvětlení a procvičování znalostí žáků z oblasti 
přítomných časů.Prokáží porozumění užití různých 
variant přítomných časů, především present simple 
a present continuous. Lze rozdat jako pracovní list 
nebo promítnout jako materiál na procvičení. 
 

3. VY_32_INOVACE_23 Leisure Žáci prokáží znalost z oblasti přítomných časů. 
Prokáží porozumění užití různých variant přítomných 
časů, především present simple a present continuous. 
Lze rozdat nebo promítnout jako písemný test. 
 

4. VY_32_INOVACE_24 Verb + infinitive or – ing form Osvojení slovní zásoby pomocí praktických cvičení 
 a textu. Křížovka slouží k ověření znalostí žáků 
z oblasti volnočasových aktivit a sportů.Lze rozdat jako 
pracovní list nebo promítnout a soutěžit mezi žáky 

5. VY_32_INOVACE_25 Present simple, present continous – 
test 

Vysvětlení a procvičování znalostí žáků z oblasti 
použití infinitivu nebo slovesa v – inf. tvaru. Prokáží 
porozumění užití různých variant v závislosti na 
předcházejícím slovesu. Lze rozdat jako pracovní list 
nebo promítnout jako materiál na procvičení. 

6. VY_32_INOVACE_26 Personal profile Slouží k osvojení znalostí žáků z písemného projevu. 
Vysvětlí podstatu psaní osobního profilu a osvojí si 
základní pravidla psaní tohoto slohového útvaru. Lze 
rozdat jako pracovní list, popřípadě domácí úkol nebo 
promítnout mezi žáky. 
 

7. VY_32_INOVACE_27 Sports  Slouží žákům k osvojení a následně k procvičení slovní 
zásoby v oblasti sportů a her. Žáci dále vytvoří slovní 
mapu na téma sporty a hry. Lze rozdat jako pracovní 
list nebo promítnout a soutěžit mezi žáky. 

8. VY_32_INOVACE_28 Past simple Vysvětlení a procvičování znalostí žáků z oblasti 
minulého času prostého. Prokáží porozumění užití 
různých variant – kladný tvar, záporný tvar, otázka. Lze 
rozdat jako pracovní list nebo promítnout jako materiál 
na procvičení. 

 



 

9. VY_32_INOVACE_29 Past continous Vysvětlení a procvičování znalostí žáků z oblasti 
minulého času průběhového. Prokáží porozumění užití 
různých variant – kladný tvar, záporný tvar, otázka. 
Lze rozdat jako pracovní list nebo promítnout jako 
materiál na procvičení. 
 

10. VY_32_INOVACE_30 Past simple, Past continous - test Test k ověření znalostí žáků z oblasti gramatických 
časů – především past simple a past continuous.. 
Test prokáže znalosti znalosti žáků právě v této oblasti 
anglické gramatiky. Lze rozdat nebo promítnout jako 
test. 
 

11. VY_32_INOVACE_31 A magazine article Slouží k osvojení znalostí žáků z písemného projevu. 
Vysvětlí podstatu psaní novinového článku a osvojí si 
základní pravidla psaní tohoto slohového útvaru. 
Lze rozdat jako pracovní list, popřípadě domácí úkol 
nebo promítnout mezi žáky. 
 

12. VY_32_INOVACE_32 Town and Country Slouží žákům k osvojení a následně k procvičení slovní 
zásoby v oblasti městského a venkovského života. 
Žáci dále vytvoří slovní mapu na téma město a 
vesnice. Lze rozdat jako pracovní list nebo promítnout 
a soutěžit mezi žáky. 
 

13. VY_32_INOVACE_33 Some, any Vysvětlení a procvičování znalostí žáků z oblasti 
použití zájmen some a any. Prokáží porozumění užití 
různých variant v závislosti na typu věty. Lze rozdat 
jako pracovní list nebo promítnout jako materiál na 
procvičení. 

14. VY_32_INOVACE_34 Much, many, a lot of, a few, a little Vysvětlení a procvičování znalostí žáků z oblasti 
použití zájmen much, many, a lot of, a few, a little. 
Prokáží porozumění užití různých variant v závislosti 
na počitatelnosti následujícího podstatného jména. 
Lze rozdat jako pracovní list nebo promítnout jako 
materiál na procvičení. 
 

15. VY_32_INOVACE_35 Articles Test k ověření znalostí žáků z oblasti gramatických 
časů – především zájmen some, any, much, many, 
 a lot of, a few, a little. Test prokáže znalosti znalosti 
žáků právě v této oblasti anglické gramatiky. Lze 
rozdat nebo promítnout jako test. 
 

16. VY_32_INOVACE_36 Some, any, much, many, a lot of, a 
few, a little – test 

Vysvětlení a procvičování znalostí žáků z oblasti 
použití členů – určitého the a neurčitého a, an. 
Prokáží porozumění užití různých variant v závislosti 
na podstatném jménu, které následuje. Lze rozdat jako 
pracovní list nebo promítnout jako materiál na 
procvičení. 
 

17. VY_32_INOVACE_37 Giving, directions – prepositions of 
place 

Test k ověření znalostí žáků z oblasti členů – určitého 
the a neurčitého a, an. Test prokáže znalosti znalosti 
žáků právě v této oblasti anglické gramatiky. Lze 
rozdat nebo promítnout jako test. 
 

18. VY_32_INOVACE_38 A leaflet Vysvětlení a procvičování každodenní angličtiny, 
především udávání směrů při běžné konverzaci, 
dále místních předložek. Prokáží porozumění užití 
různých frází a správných předložek. Lze rozdat jako 
pracovní list nebo promítnout jako materiál na 
procvičení. 
 

19. VY_32_INOVACE_39 Articles – test Slouží k osvojení znalostí žáků z písemného projevu. 
Vysvětlí podstatu napsání letáku a osvojí si základní 
pravidla psaní tohoto slohového útvaru.Lze rozdat jako 
pracovní list, popřípadě domácí úkol nebo promítnout 



 

mezi žáky. 
 

20. VY_32_INOVACE_40 Culture - film Slouží žákům k osvojení a následně k procvičení slovní 
zásoby v oblasti kultury, a to především filmu. 
Lze rozdat jako pracovní list nebo promítnout a soutěžit 
mezi žáky. 
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