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Anotace: 

• Digitální učební materiál (DUM) určený pro procvičování používání 
neurčitých zájmen (složenin typu „somebody, anybody, ...“). Materiál je 
použitelný při výuce v 8. ročníku s využitím interaktivní tabule. Žáci si 
nejdříve zopakují zásady tvoření těchto výrazů. Poté se seznamují s 
nejběžnějšími příklady jejich používání a doplňují správné tvary. Cvičení 
jsou interaktivní a žáci se ihned po své volbě dovídají, zda je jejich 
řešení správné nebo špatné. 

• DUM vznikl jako doplňující materiál k učebnici: HUTCHINSON, Tom. 
Project: Student´s Book 3. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 
0 19 436532 8.  

• DUM rozvíjí produktivní řečové dovednosti v rámci tematických 
okruhů vyučovacího předmětu JAZYK ANGLICKÝ v ŠVP ZŠ Slušovice. 

 



some ... 

some body 

some thing 

some where 

Kladná, oznamovací věta. 



any ... 

any body 

any thing 

any where 

Otázka, zápor. 



every ... 

every body 

every thing 

every where 



no ... 

no body 

no thing 

no where 

pronunciation 



COMPLETE WITH THE RIGHT WORD 

I can´t walk.  

 

I´ve got                    in my left shoe. 

something 

anything 

somebody 



COMPLETE WITH THE RIGHT WORD 

Where are all the managers? 

 

I can´t see                     . 

anybody 

anything 

nobody 



COMPLETE WITH THE RIGHT WORD 

What did you say? -                     .  

Nothing 

Anything 

Nobody 



COMPLETE WITH THE RIGHT WORD 

Look. There´s                    at the door.  

somebody 

somewhere 

anybody 



COMPLETE WITH THE RIGHT WORD 

I´m thirsty.  

 

Have you got                    to drink?      

anything 

something 

nothing 



COMPLETE WITH THE RIGHT WORD 

In the summer you can buy  

 

ice-cream                    . 

anywhere 

anything 

nowhere 



COMPLETE WITH THE RIGHT WORD 

Where were you last holiday? 

 

                  , we stayed at home. 

Nowhere 

Nobody 

Somewhere 



COMPLETE WITH THE RIGHT WORD 

Don´t worry.                    ´s OK.  

Everything 

Something 

Nothing 



COMPLETE WITH THE RIGHT WORD 

Listen to me, please.  

 

I´d like to tell you                   .      

something 

anything 

nothing 



COMPLETE WITH THE RIGHT WORD 

Don´t drive me                   , please. 

 

I want to stay home. 

anywhere 

anybody 

nowhere 



COMPLETE WITH THE RIGHT WORD 

I don´t buy                    in that shop                      

 

because                   is expensive there. 

anything 

nobody 

nothing 

everything 

something 

everybody 



Použité zdroje: 

• www.office.microsoft.com 

http://www.office.microsoft.com/

