
5. D

Děkuji za poslání projektů (My school) a povídání (My typical day). Kdo ještě 

nestihl poslat, prosím, dopošlete.

Vrhneme se na gramatiku, která není úplně nová, už jsme se s tím setkali, 

napište si tyto výpisky do sešitu.

Přítomný čas prostý – Present simple

- ve 3. osobě (he, she, it) přidáváme ke slovesu koncovku –s 

I play go do wash

you play go do wash

he, she, it plays goes does washes

we play go do wash

you play go do wash

they play go do wash

Pozor na slovesa, která končí na –o   a –h – přidáváme -es

 go – goes, do – does

wash – washes (vyslovujeme wošiz)

watch – watches (vyslovujeme wočiz)

Zápor se tvoří pomocí don´t a doesn´t 

I,  you don´t   play

he, she, it doesn´t play    (u slovesa už –s nebude!!!)

we, you, they don´t play



Otázka pomocí do a does    Krátká odpověď

Do  I, you play football? - Yes, I do. / No, I don´t.

Does   he, she, it play football?         - Yes, he does. / No, he doesn´t. 

Do we, you, they play football? - Yes, we do. / No, we don´t.

Otázka s WH- na začátku

What do you play? – I play football.

Teď to zkusíme v praxi….

 učebnice – cv. 3b – tvořte kladné věty

         cv. 5 – tvořte záporné věty 

- stačí ústně, na konci listu je správné řešení

 prac. sešit  – str. 35 cv. 3 – napiš věty v záporu

 Zkus si přeložit do sešitu:

1) On se dívá na televizi.

2) Já nemám ráda matematiku.

3) Hraješ fotbal?

4) Ema nechodí do školy.

5) Hraje ona tenis?



Řešení z učebnice:

3b

2. go

3. read

4. get

5. finish

6. take

7. do

5 

2. don´t watch

3. don´t walk

4. don´t go

5. don´t finish

6. don´t have

7. don´t do

8. don´t play

9. don´t go

10. don´t listen to

Řešení z prac. sešitu:

4B 

cv. 2

2. I have breakfast at five past eight. 

3. I take the bus to school at half past eight.

4. Lessons start at nine o´clock. 

5. I finish school at ten past three.



6. I do my homework from half past four to six o´clock. 

7. I have diner at half past six.

8. I watch TV from seven o´clock to quarter to eight. 

9. I go to bed at quarter past nine. 

cv. 3

2. I don´t have breakfast…

3. My friends and I don´t take the bus…

4. Lessons don´t start…

5. We don´t finish school…

6. I don´t watch TV…

7. We don´t do our homework…

8. I don´t go to bed…

cv. 4

2c, 3a, 4b, 5c, 6a, 7a, 8a

Překlad vět

1) He doesn´t watch TV.

2) I don´t like Maths.

3) Do you play football?

4) Ema doesn´t go to school.

5) Does she play tennis?


