
Anglický jazyk Z.1A  – Mgr. Veselá Kristina 
kristina.vesela@sousvodnany.cz  

Týden od  17. 5. – 21. 5. 2021        Unit 7           9. část 

 

Unit 7  My favourites      
1. DÚ: kontrola – Textbook str. 49 – text Gina Macy, 

fashion model  - Gina´s website. 

- přečíst text, ústní překlad do ČJ 

- str. 48, cv. 3 – doplnit tázací zájmena   

 
2. Question words - shrnutí 

where – kde, kam, kudy…. - otázka na misto 

when – kdy 

          what time – v kolik hodin  

          what – co, jaký 

          why - proč 

          who – kdo, koho…….. - otázka na osobu, 

     how – jak 

     how many – kolik (u počitatelných podstatných jmen) 

     how much – kolik (u nepočitatelných podstatných jmen a   

                          otázka na cenu ) 

Cvičení:  

A: Spojte otázky a odpovědi – k číslicím napište písmeno 

1. What…..?                           a. By car 

2. How…   ?                           b. Two. Tennis and football. 

3. Where…?                           c. Celine Dion. 

4. Who…...?                           d. 50 crowns. 

5. Why…   ?                           e. A sandwich and a Coke. 

6. How old..?                          f. I´m 28. 

7. What time….?                    g. At nine o´clock in the evening. 

8. How much…..?                   h. In Madrid. 

9. How many…..?                   i. Because she doesn´t have a car. 

1……..2……..3…….4…….5……..6………7……..8……..9……… 

 

B: Sestavování otázek dle pokynů učitele na online hodině.  
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3. Pronouns  
Subject pronouns - osobní zájmena – I, you, he, she, it, we,  

                                                                you, they 

       Possessive pronouns – přivlastňovací  - my, your, his, her, its, 

                                                                          our, your, their 

    Object pronouns – předmětová – pádová zájmena  - zapsat 

   V češtině jim odpovídají osobní zájmena ve 2. - 7. pádě, přičemž  

   angličtina pády vůbec nerozlišuje. 

I me / mi:  / 

you you / ju:  / 

he him / hɪm  / 

she her / hɜ:  / 

it it / ɪt  / 

we us / ʌs / 

you you / ju:  / 

they them / ðem  / 

se mnou – with me, o mě – about me, pro mě – for me 

I love him. Miluji ho.     

This present is for him. Tento dárek je pro něho. 

Come with us. Pojď s námi.      

Are you talking about us? Bavíte se o nás? 

 

Read the correct answer. 

1. Do you like him / he ? 

2. This is a photo of she / her. 

3. He likes their / them very much. 

4. You never listen to me / my! 

5. Mr. Jones teaches us / we  English. 

6. She likes your / you very much. 

 

 

 



4. Textbook 

 str. 51, cv. 1 – doplňte pádová zájmena 

 str. 51, cv. 4 – spojte sloupečky 

 str. 51, cv. 5 – zaškrtněte správné věty 

 

 
5. DÚ: Workbook  - exercises 

  str. 42, cv. 7  - doplňte zájmena 

  str  42, cv. 8  - doplňte zájmena 

 

6. Ukazovací zájmena: this -  that, these – those 

Tabulku přepsat do sešitu. 

 
Ukazovací zájmena pro jednotné číslo (this/that) vyslovujeme krátce. 

Ukazovací zájmena pro množné číslo (these/those) vyslovujeme dlouze. 

Připomínáme také, že u ukazovacích zájmen se nerozlišují rody. Zajímá nás pouze 

skutečnost, zda se jedná o jednotné nebo množné číslo a jestli je objekt u nás (zde) nebo 

dál (tam). 

 

7. Textbook: 

 str. 50, cv. 1 – doplnit zájmena (kontrola na str. 116  - T 7.4) 

 

 

 

 

https://www.helpforenglish.cz/files/20_1253190914_this_that_these_those.pdf


 

 
 

 

 


