
Aj9 - 24.

Hi, welcome to today´s lesson (the only
one this week):
 
1, Vocabulary 6A
2, Grammar - Reported speech
3, Text - Bob´s trainers
4, Grammar - practice
5, What´s in the picture?

1. Practise the vocabulary 6A. 
Read them in your WB pg.78 and then match the
Czech and English expressions. There are some
more words which are useful for the understanding
of the text.
 
 
 
 
 

1. developing countries letáky

2. politics rozvojové země

3. shop window vykořisťovat

4. poor politika

5. leaflets rozdávat

6. exploit výloha

7. working conditions tenisky

8. trainers pracovní podmínky

9. hand out změnit svět

10. fancy chudý

11. change the world mít zalíbení



Reported speech 1/ Nepřímá řeč 1:
 
Dnes vám vysvětlím první pravidla pro nepřímou řeč:
a, ve větě, kterou chceme vyjádřit, co kdo řekl, zachováváme klasický slovosled = SVOMPT = 
1. podmět (Subject), 
2. přísudek (Verb), 
3. předmět (Object), 
4, příslovečné určení - způsobu (Manner), místa (Place), času (Time) , 
 
Peter and Lucy say (that) they live in Prague.
 
tohle je slovosled běžné oznamovací věty v angličtině, doporučuji si zkratku SVOMPT zapamatovat, ale nic těžkého v tom
nehledejte, takhle to už normálně říkáte.
 
b,  pokud je hlavní věta v přítomném čase (....říká, že), tak se vše jen propojí pomocí "say/says that":
John: " I play tennis"  →  John says (that) he plays tennis.
My kids "We don´t like cabbage" → My kids say (that) they don´t like cabbage.
 
spojka "that" není ve větě nutná, ale my ji zatím budeme používat vždy - kvůli procvičení!
 
... až doposud byste to vlastně měli znát, protože tohle se běžně v textech a cvičeních, která děláme objevuje,...
Ale to nové je:
c, pokud je hlavní věta v minulém čase (řekl, že...) ve vedlejší větě dochází ke změně času, tzv. časovému posunu
(pravidel v tomto směru je více, sděluji jen základní)

přítomný čas → na minulý čas: "I live in London" → He said that he lived in London. (V době, kdy to říkal, žil v Londýně,
proto musí být obě věty ve stejné čase - minulém)

 
přítomný průběhový č. → minulý průběhový čas: "I´m watching TV." → She said that she was watching TV. (opět, dělo
se to v době, kdy to vyprávěl)

 
budoucnost "will" → would: "I will be hungry." → He said that people would be hungry-

   (když to řekl, hlad ještě neměl a očekával hlad v budoucnosti. WOULD nám vyjádří, že v momentě mluvení to byla
budoucnost. Nemusí to však být budoucnost z našeho pohledu, tady a teď, ten hlad již nyní pravděpodobně nemá.)

modální "can" → could: "My dog can swim." → He said that his dog could swim. ("can" v minulosti je "could")

Listening

Listen to the story in your books 68/1 and pay attention
to the sentences with reported speech. 
Nyní si poslechněte článek a všímejte si právě této
nepřímé řeči (uč. 68/1)
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2. Answer these 4 questins about the text:/Otázky na porozumění textu:
1, Why is Beth outside the shop?
2, What does she say about the manager?
3, Is Bob interested in politics?
4, Why does he offer to help Beth?

VAŠE VYPRACOVÁNÍ:

3. GRAMMAR - PRACTICE:
And now start to practise the new grammar itself,
complete the missing parts of the sentence:/ještě
jednou k dnešní gramatice, jedno cvičení z prac.
sešitu. Doplňuj, co chybí:
WB 54/2

1, Bill said that he hated rainy weather.

2, Jill said that she never early on Saturday mornings.

3, Sam said that he sometimes to the gym on Monday evenings.

4, Karen said that computer games with her

brother.

5, Phil and Dave said documentaries

interesting.
6, Tod said that his sister had given him a CD. (nevím, proč se tu objevila tato věta, nikde tu pro vás pravidlo vysvětlené
není, tak jen pro zájemce ukážu:  Posune se tu opět čas - o jeden dozadu - a to na předminulý. Ale ten jsme ještě nebrali,
to je záležitost středních škol, nicméně, vytváří se had + ed/3rd form, tak proto ta přepsaná věta s nepřímou řečí v tomto
tvaru. Ale tím se ještě netrapte.)

7, Ella said her Mum´s cakes!



4. What´s in the picture?
Solution + two new pictures:

 A sponge and rubber
gloves  A cauliflower

VAŠE VYPRACOVÁNÍ: VAŠE VYPRACOVÁNÍ:


