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Anotace
Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určený pro práci na interaktivní
tabuli, popřípadě s dataprojektorem.
Je součástí tematického okruhu Produktivní řečové dovednosti v 8. a 9. ročníku.
Byl ověřován v tematickém celku anglického jazyka pro 8. ročník - MĚSTO –
zájmena osobní a přivlastňovací. První dva snímky jsou metodickým průvodcem
pro vyjádření tvaru zájmen (subjekt, objekt, přivlastňovací zájmeno). Další
snímek je určen k prověřování znalostí zájmen.
Následující snímek vychází z článku str. 53 , který je součástí učebnice
Hutchinson Tom: PROJECT: Student’s book 3, Oxford university press, 2001, kde
se nahrazují vyznačené výrazy odpovídajícími zájmeny. Další snímky jsou
určeny k procvičování - doplnění do textu osobní a přivlastňovací zájmena.
Materiál je možné využít i v devátém ročníku anglického jazyka jako shrnutí učiva
o zájmenech osobních a přivlastňovacích.
Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnicím:
Hutchinson Tom: PROJECT: Student’s book 3, 4 Oxford university press, 2001.
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SUBJECT and OBJECT PRONOUNS
Stejná podstatná jména můžeme nahrazovat osobními zájmeny.
SUBJECT

OBJECT

I

ME

mně, mi

YOU

YOU

tobě, vám

HE

HIM

jemu

SHE

HER

ji

IT

IT

jemu

WE

US

nám

THEM

jim

THEY

POSSESSIVE ADJECTIVES
Přivlastňovací zájmena používáme, když mluvíme o vlastnictví, příbuzných a přátelích.
SUBJECT
I

POSSESIVE ADJECTIVES
MY

moje

YOUR

tvoje, vaše

HE

HIS

jeho

SHE

HER

její

IT

ITS

jeho

WE

OUR

naše

THEIR

jejich

YOU

THEY

I

ME

MY

YOU

YOU

YOUR

HE

HIM

HIS

SHE

HER

HER

IT

IT

ITS

WE

US

OUR

THEY

THEM

THEIR

REPLACE THE ORANGE WORDS AND EXPRESSIONS
USING PRONOUNS AND POSSISSIVE ADJECTIVES
her
Last month Vicky went to London with Vicky’s = __________
parents.
She
they
Vicky = _________
and her parents = ____________
stayed at The
It
Lancaster Hotel. The Lancaster Hotel = __________
was very good.
IT
The Lancaster Hotel = ________
was near Oxford Street. Vicky
her
wanted to go to all the big shops but Vicky’s = ______dad
wanted to
her camera and
go on a sightseeing tour. Vicky had Vicky’s = _______
Vicky = _______took
a lot of photographs. On Sunday Vicky
she
they went to Greenwich by boat.
she
=_______and
her parents = _________
they got on the boat at
Vicky = ______
She and her parents = _________
it
Westminster Bridge and the boat = _______
took Vicky = her
______ and
them down the river Greenwich.
her parents =________

Click for the
correct answers

Doplň předmětový tvar zájmen:
Copy these sentences into your exercise book.
Click for the correct answers.
1) Come back with (I).

1) Come back with me.

2) We can thank (he) for (it).

2) We can thank him for it.

3) Introduce (I) to (they).

3) Introduce me to them.

4) Say (it) to (we), not to (they).

4) Say it to us, not to them.

5) We often talk about (you).

5) We often talk about you.

6) You needn’t worry about (she).

6) You needn’t worry about her.

Doplň zájmeno stejné osoby:
Copy these sentences into your exercise book.
Click for the correct answers.
1) We and our English teacher.
2) She and her family.
3) It and its leg.
4) They and their children.
5) I and my job.
6) You and your pupils.

7) He and his father.

Create similar
expressions
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