
Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00 /21.3575

Název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_ZAZNAM_01AJ

Výstup číslo Ročník Název Anotace Zpracoval Ověřil Třída
Datum 

ověření
Podpis

VY_32_INOVACE_01AJ_01 7. Tázací dovětky

Materiál slouží jako výkladová hodina tázacích dovětků (question tags) s 

následným procvičením učiva. Vychází se ze znalosti slovesa to be (být) v 

přítomném a minulém čase.   

Lenka Pytlíčková Lenka Pytlíčková 7. 19.9.2012

VY_32_INOVACE_01AJ_02 9. Účelová souvětí

Tento materiál je vytvořen jako výkladová hodina zaměřená na spojky v souvětí 

příčinných a převedení souvětí příčinného na souvětí účinkové. Za každým 

výkladem je uvedeno následné upevňování učiva.   

Lenka Pytlíčková Lenka Pytlíčková 9. 20.9.2012

VY_32_INOVACE_01AJ_03 8. Present tenze

Tento učební materiál slouží jako výkladová hodina, která je tématicky 

zaměřena na přítomný čas prostý. Žáci se seznámí s tvorbou kladných vět, 

záporných vět a otázek. Gramatika je proložena cvičeními na upevňování 

daného jevu.           

Lenka Pytlíčková Lenka Pytlíčková 8. 5.10.1212

VY_32_INOVACE_01AJ_04 8 Present continuous

Tento učební materiál slouží jako výkladová hodina, která je tématicky 

zaměřena na přítomný čas průběhový. Žáci se seznámí s tvorbou kladných vět, 

záporných vět a otázek. Gramatika je proložena cvičeními na upevňování 

daného jevu.              

Lenka Pytlíčková Lenka Pytlíčková 8. 12.10.2012

VY_32_INOVACE_01AJ_05 8 Present perfect

Tento učební materiál slouží jako výkladová hodina, která je tématicky 

zaměřena na předpřítomný čas. Žáci se seznámí s tvorbou kladných vět, 

záporných vět a otázek. Gramatika je proložena cvičeními na procvičení daného 

jevu. 

Lenka Pytlíčková Lenka Pytlíčková 8. 19.10.2012

VY_32_INOVACE_01AJ_06 9. Pořadí přídavných jmen v přívlastku
 Materiál je zaměřen na problematiku použití dvou a více přídavných jmen 

najednou, protože jejich pořadí má určitá pravidla.  
Lenka Pytlíčková Lenka Pytlíčková 9. 19.10.2012

VY_32_INOVACE_01AJ_07 9. Tvoření přídavných jmen
Tento materiál je určen k výkladu učiva o tvoření a používání přídavných jmen. 

Materiál je proložen cvičeními na upevnění daného jevu.
Lenka Pytlíčková Lenka Pytlíčková 9. 23.10.2012

VY_32_INOVACE_01AJ_08 9. Tvoření příslovcí
Na následujících stránkách je zpracován výklad gramatiky - tvoření příslovcí. 

Nová gramatika je procvičena různými aktivitami. 
Lenka Pytlíčková Lenka Pytlíčková 9. 15.11.2012

VY_32_INOVACE_01AJ_09 8. Past tense
Na následujících stránkách je zpracován výklad gramatiky - tvoření minulého 

času prostého. Nová gramatika je procvičena řadou různých aktivit. 
Lenka Pytlíčková Lenka Pytlíčková 8. 16.11.2012

VY_32_INOVACE_01AJ_10 7. Trpný rod

Učební materiál slouží jako výkladová hodina, která je tématicky zaměřena na 

trpný rod. Žáci se seznámí s tvorbou trpného rodu, který se v angličtině používá 

mnohem častěji než v češtině. Gramatika je proložena cvičeními na procvičení 

daného jevu.  

Lenka Pytlíčková Lenka Pytlíčková 7. 28.11.2012
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VY_32_INOVACE_01AJ_11 9. Relative pronouns

Materiál slouží jako výkladová hodina určená k seznámení se vztažnými 

zájmeny a   jejich užitím v rozličných mluvnických situacích. Výklad je doplněn 

cvičeními k procvičování daného jevu.

Mgr. Monika Bortlová Mgr. Monika Bortlová 9. 10.4.2012

VY_32_INOVACE_01AJ_12 9. Pronouns

Učivo v tomto materiálu je zaměřeno na druhy zájmen, jejich rozpoznávání a 

užití v textu. Žáci jsou seznámeni s jednotlivými druhy zájmen. Výklad je 

koncipován tak, aby mohl posloužit jako zápis do žákovských sešitů. Po 

výkladové části následuje procvičení učiva na rozmanitých úkolech.

Mgr. Monika Bortlová Mgr. Monika Bortlová 9. 20.4.2012

VY_32_INOVACE_01AJ_13 9. Účelové věty

V tomto materiálu jsou žáci  seznámeni s problematikou tvoření účelových 

souvětí. Výklad je možno využít k zápisu do sešitu.

Další stránky jsou zaměřeny k procvičování písemnou formou. Žáci tvoří a píší 

nově vytvořená souvětí.

Mgr. Monika Bortlová Mgr. Monika Bortlová 9. 22.5.2012

VY_32_INOVACE_01AJ_14 5. Stupňování přídavných jmen

Materiál se zaměřuje na problematiku stupňování přídavných jmen krátkých. 

Seznamuje žáky se třemi stupni přídavných jmen. Nové učivo je předkládáno 

fromou přehledných tabulek, které mohou učiteli sloužit k vytištění a nalepní do 

gramatického sešitu žáků. Vše obohacují cvičení.

Mgr. Monika Bortlová Mgr. Monika Bortlová 5. 2.4.2013

VY_32_INOVACE_01AJ_15 5. Prostý budoucí čas

Materiál seznamuje žáky s tvořením budoucícho času prostého pro všechny 

osoby čísla jednotného i množného. Na příkladech a následných úkolech žáci 

nacvičí také tvorbu záporu a otázky. Další stránky se zaměřují na nejběžnější 

situace, ve kterých se budoucí čas prostý používá.

Mgr. Monika Bortlová Mgr. Monika Bortlová 5. 23.4.2013

VY_32_INOVACE_01AJ_16 5. Sloveso BÝT

Materiál se zaměřuje na důkladné zopakování a procvičení stále problémového 

učiva pro žáky všech tříd prvního stupně- Časování slovesa BÝT.  Žáci jsou 

vedeni od základů k složitějším případům, tvorbě záporu a otázky. Na různých 

cvičeních si prověří své znalosti i pohotovost.

Mgr. Monika Bortlová Mgr. Monika Bortlová 5. 6.9.2013

VY_32_INOVACE_01AJ_17 5. Vyjádření libosti a nelibosti

Materiál se zaměřuje na seznámení se základními slovesy pro vyjádření libosti a 

nelibosti. Dále žáci poznají "ingové" tvary významových sloves a procvičí si 

jejich tvorbu na spojeních typu: Mám rád./Nemám rád. Žáci si tato spojení 

mohou vyzkoušet na rozmanitých cvičeních.

Mgr. Monika Bortlová Mgr. Monika Bortlová 5. 11.9.2013

VY_32_INOVACE_01AJ_18 5. Zájmena

 V úvodní části tohoto materiálu si žáci připomenou osobní zájmena. Zopakují si 

také nesamostatná přivlastňovací zájmena a seznámí se s přivlastňovacími 

zájmeny stojícími samostatně. Nakonec jsou vyvozena pádová zájmena. Žáci si 

procvičí jejich používání na rozličných cvičeních.

Mgr. Monika Bortlová Mgr. Monika Bortlová 5. 30.9.2013

VY_32_INOVACE_01AJ_19 4. Prepositions

Materiál se zaměřuje na seznámení s předložkami místa a procvičení jejich užití 

v souvislém mluveném nebo psaném projevu. Výklad je obohacen obrázky, 

které toto užití žákům přiblíží. Dále nabízí cvičení, na kterých je možno nové 

učivo procvičit.

Mgr. Monika Bortlová Pavlína Hankeová 4. 6.11.2013

VY_32_INOVACE_01AJ_20 5. Řadové číslovky

V tomto materiálu je učivo zaměřeno na vyvození, memorizaci a procvičení 

anglických řadových číslovek a jejich použití v praktickém životě. Nejdříve se 

žáci seznamují s tvořením řadových číslovek a po dostatečné memorizaci 

tohoto učiva si nabyté znalosti procvičí na několika cvičeních.

Mgr. Monika Bortlová Mgr. Monika Bortlová 5. 27.11.2013
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