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Pořadové 
číslo 

Označení materiálu Téma Anotace DUM 

1. 

VY_32_INOVACE_81	  
Předpřítomný čas 
prostý - výklad 

Žák umí vytvořit větu v 
předpřítomném čase a použije ji ve 
správném tvaru a ve vhodných 
situacích. 
 

2. 

VY_32_INOVACE_82	  

Předpřítomný	  čas	  prostý	  -‐
procvičení	  situací	  

Žák umí vytvořit větu v 
předpřítomném čase a použije ji ve 
vhodných situacích. 
 

3. 

VY_32_INOVACE_83	  

Předpřítomný	  čas	  prostý	  -‐	  
tvorba	  příběhů	  

Žák vhodně vytvoří krátký popis 
situace v přítomném prostém čase, 
předpřítomném a budoucím čase  
nebo minulém  (podle svého 
uvážení) 
 

4. 

VY_32_INOVACE_84	  
Present Perfect vs. 
Past Simple 

Slouží k procvičení gramatiky nebo 
ověření znalostí, Lze použít jako 
pracovní list nebo i  didaktický test. 

5. 

VY_32_INOVACE_85	  
Lekce	  4	  -‐	  opakování,	  
modální	  slovesa	  

Žák pochopí použití a procvičí 
základní situace 
 

6. 

VY_32_INOVACE_86	  
Lekce	  4	  -‐	  opakování,	  
modální	  slovesa	  

Žák použije věty se způsobovými 
slovesy ve vhodných situacích. 
 

7. 

VY_32_INOVACE_87	   Modální	  slovesa	  
Slouží k procvičení gramatiky nebo 
ověření znalostí, Lze použít jako 
pracovní list nebo i  didaktický test. 

8. 

VY_32_INOVACE_88	   Podmínkové	  věty	  
Žáci pochopí tvorbu vět a jejich 
použití v situacích 
 



	  

9. 

VY_32_INOVACE_89	   Podmínkové	  věty	  2.	  typo	  
Žáci vytvoří hravou formou náhodné 
věty 
 

10. 

VY_32_INOVACE_90	  
Podmínkové	  věty	  2.	  typu	  

Slouží k procvičení gramatiky nebo 
ověření znalostí, Lze použít jako 
pracovní list nebo i  didaktický test. 

11. 

VY_32_INOVACE_91	   Přací	  věty	  v	  minulosti	  
Žák vhodně doplní věty a rozhodne, 
kterou variantu slovesa použít. 
 

12. 

VY_32_INOVACE_92	   Přací	  věty	  -‐	  procvičování	  
Žák si procvičí konstrukce s 
nereálným přáním, 
 

13. VY_32_INOVACE_93	   Rady	  -‐	  vysvětlení	   Žák vyjádří názor a poskytne radu  
 

14. 

VY_32_INOVACE_94	   Rady	  -‐	  procvičování	  
Žák samostatně vyjádří názor a 
poskytne radu 
 

15. 

VY_32_INOVACE_95	   Rady	  -‐	  samostatná	  tvorba	  

Žák samostatně a spontánně vyjádří 
názor a poskytne radu,  zareaguje 
na naznačenou situaci 
 

16. 

VY_32_INOVACE_96	   Předminulý	  čas	  
Žák pochopí význam, konstrukci a 
použití předminulého času 
 

17. VY_32_INOVACE_97	   Předminulý	  čas	   Návod k procvičovací hře 
 

18. 

VY_32_INOVACE_98	   Předminulý	  čas	  
Předminulý čas – test, ověření 
pochopení 
 

19. 

VY_32_INOVACE_99	   Předminulý	  čas	  

Předminulý čas – konstrukce 
příběhu. Žák vytvoří příběh na 
základě schématu ze sloves. 
 

20. 

VY_32_INOVACE_100	   Předminulý	  čas	  
Předminulý čas a další časové 
roviny – srovnej  příběh 
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