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Milí „moji“ deváťáci, 

Snad zvládáte vše dobře, nikdo nepíše, nikdo se na nic neptá, tak předpokládám, že pracujete samostatně a je 

vám vše jasné. Pokud byste však měli jakoukoli pochybnost, problém, nejasnost, neváhejte kohokoliv 

z učitelů kontaktovat.        E-mail adresa je: jméno.příjmení@zsnivnice.cz 

Raději se zeptat, než tápat.       

Já posílám pár poznámek k naší aplikaci Quizlet. 

Řada z vás se již přihlásila do aplikace Quizlet, která umožňuje procvičování slovíček psanou formou, 

poslechem, výběrem správné možnosti atd. Více viz minulý týden (týden č.2), kde jste měli i návod, jak 

s touto aplikací pracovat.  Jen opakuji, abyste si zažádali o připojení do třídy Class 9A Nivnice. Toto je 

odkaz, který by vám mohl pomoci. Pro ty, kteří přihlášení ještě nezvládli: 

https://quizlet.com/join/uM7y4eFaA  

Join the class !!! 

Avšak někteří stále nechápou, co je to přihlásit se svým jménem a příjmením. quizlette85258068 

トマス 苫祢宮 opravdu není vaše jméno. To nemáte v rodném listě. 😊 V době, kdy toto píšu, vás sedm 

stále chybí (středa).  

 

Chválím ty, kteří pilně procvičují. Myslím si, že je tam tolik různých způsobů, že než se doklikáte k testu, 

příp. hrám, budete slovíčka zcela ovládat. A to by bylo super. 😊 

Procvičujte do té doby, než máte progress 100%, je tam vždy několik variant, cvičení se vždy mění, nějaká 

slovíčka jsou stejná, jiná se přidávají. %, kolik máte splněno, vidíte pod názvy jednotlivých cvičení. 

 

Shrnutí toho, co máte mít v Quizletu procvičeno: 

Sady:  Project 3/ 2C 

 Project 3/ 2D 

 Project 3/ Culture 

 

Pracujte raději průběžně, ať se vám toho moc nesejde naráz. Snad přijmete dobře míněnou radu.       

Opatrujte se. HS 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jméno.příjmení@zsnivnice.cz
https://quizlet.com/join/uM7y4eFaA


Úkoly na následující týden (30. 3. – 3. 4.): 

1) V Quizletu máte připravenou sadu týkající se nepravidelných sloves, abyste je nezapomněli. 

Procvičte si tedy Irregular verbs – part 1. 

 

2) Podívejte se na video s gramatikou a zkuste maximálně porozumět. Je to přehledné, neměl by to být 

takový problém. 

https://www.youtube.com/watch?v=0-6ZBRkZKWI – 4 způsoby, jak vyjádřit budoucí čas 

v angličtině 

 

3) Do gramatiky si zapište následující: 

 

Možnosti vyjadřování budoucího času 
 

Tvorba 

+ 

příklady 

a) will 

 

b) going to 

 

c) přítomným 

časem 

prostým 

 

d) přítomným 

časem 

průběhovým 

 

klady Will + infinitiv 

Shall (I, we) 

Be going to + 

infinitiv 

Sloveso 

3.os.č.j. +s/es 

Be + sloveso+ing 

příklady I will be a doctor. 

 

 

 

He will go there. 

I am going to play 

tennis this afternoon. 

 

She is going to go to 

the cinema with her 

parents. 

The train leaves at 3 

p.m. 

 

 

The lesson starts at 

7:40 a.m. 

I am flying to France 

on Sunday. 

 

 

Lucy is seeing the 

doctor this afternoon 

at 3p.m. 

zápory Won´t + infinitiv 

Shan´t (I, we) 

´m not, aren´t, isn´t 

going to + infinitiv 

Don´t/doesn´t + 

infinitiv 

´m not, aren´t, isn´t 

+ sloveso+ing 

příklady I won´t be a nurse. I´m not going to 

watch the new film. 

The bus doesn´t 

leave at 5 a.m. 

I´m not going to the 

theatre at 8 p.m. 

Otázky 

Y/N 

Will podmět 

infinitiv…? 

Shall (I, we) 

Am/Are/Is podmět 

going to sloveso…? 

Do/ Does podmět 

infinitiv…? 

Am/Are/Is podmět 

sloveso+ing? 

 Will you help me? Is he going to play 

the guitar at the 

weekend? 

Does the train go to 

Paris? 

Is he having dinner 

with Kate on Friday? 

WH 

otázky 

Tázací slovíčko se objeví na začátku věty,  

pokud je v kombinaci s předložkou, ta bude až na konci otázky 

Pozor na otázku na podmět! 

 Who will be at 

home? 

Where is he going to 

watch TV? 

When does the plane 

take off? 

Who are you 

speaking at 3p.m. to? 

použití • daleká budoucnost 

(předpovídáme) 

• okamžité 

rozhodnutí při 

rozhovoru 

• nabídka 

• sliby 

 

• plány do budoucna, 

co hodláme 

uskutečnit 

• skutečnosti, které 

jsou téměř 100% 

jisté, kdy vše 

nasvědčuje tomu, že 

se tak stane 

(mraky→bude pršet) 

 

• většinou to, co 

odpovídá nějakému 

rozvrhu, jízdnímu 

řádu atd. (vlak, 

bus,..) 

• „zapsáno v diáři, 

pevně domluveno“ 

100% se uskuteční 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0-6ZBRkZKWI


4) Vyplňte následující test a vyhodnoťte si jej. Napište mi, kolik jste získali %.       Po vyhodnocení si 

všimněte vysvětlení, proč tento čas ano a jiný ne. 

http://www.helpforenglish.cz/article/2007053101-cviceni-will-x-going-to 

 

5) V pr. sešitě vyplňte na str. 21 cv. 5 

 

6) Ještě jednou shrnutí pomocí písničky - https://www.youtube.com/watch?v=-487Fwatb64  

 

 

 

Solution (řešení): 

PS 21/5: 2 – will find  

3 – are going to show  

4 – will be  

5 – am going to meet  

6 – are going to play  

7 – will record    

8 – will watch 
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