
Třídy oborů čtyřletého studia 

 

EO1 

Gramatika – Present Perfect and Past Simple; Present perfect + for/since and present perfect 

continuous v Grammar Bank sekci (s.  134–135) učebnice English Intermediate Student's Book 

Slovní zásoba – File 2 Money (s.  172–175) v učebnici English Intermediate Student's Book 

Průběžně procvičujte: 

- slovíčka pojmenovávající členy blízké i vzdálené rodiny  

https://www.grammarbank.com/family-tree-names.html 

- přivlastňovací zájmena a zájmena v předmětovém tvaru  

https://www.ajina.cz/privlastnovaci-zajmena-a-predmetovy-tvar/ 

- nepravidelná slovesa (obě dvě strany listu, který jsem mezi vás rozdal, kdo nemá, napíše si o něj) 

VYPRACUJTE SI VEŠKERÁ CVIČENÍ V LEKCI 2A/B (s. 11–16) v English File Intermediate Workbook 

Potřebné audio pro poslechy v pracovním sešitě si můžete stáhnout z této stránky: 

https://elt.oup.com/student/englishfile/intermediate3/download?cc=cz&selLanguage=cs 

 

EO2 

Gramatika – Past simple a Past continuous (s. 122) a Já také - Já také ne (s. 123) v učebnici Time to 

Talk  

Slovní zásoba – Lekce 11 I'm looking for America (s. 133) a předložkové vazby ze žluté tabulky na téže 

straně v učebnici Time to Talk 

 

Průběžně procvičujte: 

- pravidla stupňování přídavných jmen a stupňování nepravidelných přídavných ven (viz rozdaný list) 

- přivlastňovací a zájmena v předmětovém tvaru (gramatický přehled učebnice Time to Talk I/5) 

- užití předložek in, on a at (tabulka na straně 123) v učebnici Time to Talk 

- nepravidelná slovesa (obě dvě strany listu, který jsem mezi vás rozdal, kdo nemá, napíše si o něj) 

VYPRACUJTE SI VEŠKERÁ CVIČENÍ Z PRACOVNÍHO SEŠITU 10/D (s. 186-189) v učebnici Time to Talk 
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Třídy oborů čtyřletého studia 

 

E3 

Gramatika – Present Perfect Simple and Continuous (s. 134) a adjectives as nouns; adjectives order v 

Grammar Bank sekci učebnice English Upper-Intermediate Student's Book 

Slovní zásoba – File 2 Clothes and Fashion (s. 171–174) v učebnici English Upper-Intermediate 

Student's Book  

Průběžně procvičujte: 

1. a 2. kondicionál (podmínková souvětí), zápis a dostatek příkladů naleznete ve svých sešitech 

- nepravidelná slovesa (obě dvě strany listu, který jsem mezi vás rozdal, kdo nemá, napíše si o něj) 

VYPRACUJTE SI VEŠKERÁ CVIČENÍ V LEKCI 2A/B (s. 11–16) v English File Upper-Intermediate Workbook 

Potřebné audio pro poslechy v pracovním sešitě si můžete stáhnout z této stránky: 

https://elt.oup.com/student/englishfile/upperint3/?cc=cz&selLanguage=cs 

 

PE4 

Pro maturanty i nematuranty z anglického jazyka 

Gramatika – Podmiňovací způsob (s. 136), podmínková souvětí (s. 136-137), vyjadřování účelu a zvolací 

věty (s. 137) + every, each a everybody (s. 138) a v učebnici Time to Talk 

Slovní zásoba – Lekce 10 Would you believe it? (s. 135) a předložkové vazby ze žluté tabulky na téže 

straně v učebnici Time to Talk 

 

Průběžně procvičujte: 

- nepravidelná slovesa (obě dvě strany listu, který jsem mezi vás rozdal, kdo nemá, napíše si o něj) 

Pro maturanty z anglického jazyka – samostatně si nacvičujte didaktické testy (ročníky 2008–2020), 

maturitní slohové práce (ročníky 2010 – 2020) ze stránek https://www.statnimaturita-anglictina.cz/ 

Na téže stránce najdete i podrobný popis ústní části maturitní zkoušky https://www.statnimaturita-

anglictina.cz/ustni-zkouska Tyto stránky Vám proto doporučuji projít a využít k přípravě na MZ co 

nejvíce materiálů, které nabízejí. 

Dopracujte si vaše přípravy na třetí část maturitní zkoušky na základě seznamu tematických okruhů pro 

třetí (školní) část ústní maturitní zkoušky. Seznam okruhů je ke stažení zde: https://www.sscv.cz/a-

1268-temata-treti-casti-smz-z-anglickeho-jazyka-mz-2020.html 

 

 

https://elt.oup.com/student/englishfile/upperint3/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/ustni-zkouska
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/ustni-zkouska
https://www.sscv.cz/a-1268-temata-treti-casti-smz-z-anglickeho-jazyka-mz-2020.html
https://www.sscv.cz/a-1268-temata-treti-casti-smz-z-anglickeho-jazyka-mz-2020.html


Třídy oborů tříletého studia 

SK3 

Gramatika – Ptáme se na cestu (11C, s. 139 – 140), zopakujte si přítomný čas prostý, průběhový a 

budoucí (zápisky v sešitech, gramatický přehled v učebnici). 

Slovní zásoba – Slovní zásoba – Lekce 11 I'm looking for America (s. 133) a předložkové vazby ze žluté 

tabulky na téže straně v učebnici Time to Talk 

 

Průběžně procvičujte: 

- nepravidelná slovesa (obě dvě strany listu, který jsem mezi vás rozdal, kdo nemá, napíše si o něj) 

- hodiny a datumy, dny v týdnu, měsíce v roce a příslušné předložky 

- přivlastňovací a zájmena v předmětovém tvaru (gramatický přehled učebnice Time to Talk I/5) 

VYPRACUJTE SI VEŠKERÁ CVIČENÍ ZE STRAN 192-193 Z PRACOVNÍHO SEŠITU učebnice Time to Talk 

  



Třídy oborů dálkového studia 

LD3 

Pro budoucí maturanty i nematuranty z anglického jazyka 

Gramatika – Past simple a Past continuous (s. 122) a Já také - Já také ne (s. 123) v učebnici Time to 

Talk  

Slovní zásoba – And how was your day? (s. 121) a předložkové vazby ze žluté tabulky na téže straně 

v učebnici Time to Talk 

VYPRACUJTE SI CVIČENÍ Z PRACOVNÍHO SEŠITU 10/D (s. 186-189) v učebnici Time to Talk, která se 

týkají minulého času prostého a průběhového. 

Ti z Vás, kteří se zajímají o maturitu z anglického jazyka, si mohou zkusit to samé co letošní 

maturanti ze třídy PED5. 

 

PED5 

Pro maturanty i nematuranty z anglického jazyka 

Gramatika – Modální slovesa a jejich opisné tvary (s. 108), Stupňování přídavných jmen a 

příslovcí (s. 108–109) a Intenzifikace přídavných jmen a příslovcí (s. 109–110) 

Slovní zásoba – Testy na slovní zásobu máte jako třída splněny, ti z vás, kteří na testy chyběli 

si napíší test na slovní zásobu z lekce 7 Chalk and cheese (s. 93) a předložkové vazby ze žluté 

tabulky na téže straně v učebnici Time to Talk 

VYPRACUJTE SI CVIČENÍ Z PRACOVNÍHO SEŠITU 8/D (s. 198-200) v učebnici Time to Talk, která se týkají 

opisných tvarů modálních sloves, stupňování a intenzifikace přídavných jmen i příslovcí. 

Pro maturanty z anglického jazyka – samostatně si nacvičujte didaktické testy (ročníky 2008–2020), 

maturitní slohové práce (ročníky 2010 –2020) ze stránek https://www.statnimaturita-anglictina.cz/ 

Na téže stránce najdete i podrobný popis ústní části maturitní zkoušky https://www.statnimaturita-

anglictina.cz/ustni-zkouska Tyto stránky Vám proto doporučuji projít a využít k přípravě na MZ co 

nejvíce materiálů, které nabízejí. 

Dopracujte si vaše přípravy na třetí část maturitní zkoušky na základě seznamu tematických okruhů pro 

třetí (školní) část ústní maturitní zkoušky. Seznam okruhů je ke stažení zde: https://www.sscv.cz/a-

1268-temata-treti-casti-smz-z-anglickeho-jazyka-mz-2020.html 
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