
ANGLICKÝ  JAZYK  -  IV. B,  sKUPINA  P.  UČ.  SPÖRLOVÉ 
(ÚKOLY NA TÝDEN  18. 5.  -  22. 5.) 
 
1.  Už umíme utvořit jednoduché věty oznamovací kladné  
      v čase přítomném průběhovém. 
      I am drinkung.  (Já piju.) 
      You are running. (Ty běžíš.) 
      He is playing football. (On hraje fotbal.) 
      She is reading. (Ona čte.) 
      It is eating.  (Ono jí.) 
      
      Věty jsou tvořeny:   
      a/ Na prvním místě je zájmeno nebo podstatné jméno. 
      b/ Na druhém místě je tvar slovesa "být". 
      c/ Na třetím místě je sloveso s příponou -ing. 
 
      Oznamovací věta záporná v čase přítomném průběhovém 
       Kladná věta se stane zápornou, když ke slovesu slovesu "být" 
       přidáme slovíčko "not". Utvoříme zápor slovesa. 
 
       I am writing.  (Já píši.)         I am not writing.  (Já nepíši.) 
       He is sleeping.  (On spí.)     He is not sleeping.  (On nespí.) 
 
       Ve větách je možno použít krátké tvary.   I´m not writing. 
                                                                                    He isn´t sleeping. 
 
2.  Věty  opiš  do  A  -  D  a  přelož. 
      Já skáču.                                     I´m jumping. 
      Já neskáču.                                I´m not jumping. 
      Ty piješ vodu. 
      Ty nepiješ vodu. 
      My jíme zmrzlinu. 
      My nejíme zmrzlinu. 
      On hraje hokej. 
      On nehraje hokej. 
      Oni čtou knihy. 
      Oni nečtou knihy. 
      Ono (to) sedí. 
      Ono (to) nesedí. 
      Ona běží. 
      Ona neběží. 
 
      Při psaní sloves s příponou -ing si pomoz seznamem slovíček. 
 
3.  Tvoření otázky v čase přítomném průběhovém 
      Otázka se tvoří stejně jako u slovesa "být", tzn. přehozením 
      prvních dvou slov. Například: 
      
      He is sleeping.        Is he sleeping?        Yes, he is.    No, he isn´t. 
 
4.  Věty opiš do  A - D. 
      a/  Věty přelož do češtiny. 
      b/  Utvoř z nich otázku a odpověz krátce kladně i záporně. 
             (Postupuj stejně jako je to ve výkladu.) 
      



     I´m  reading the comics. 
     They are sleeping in the bedroom. 
     He is running to school. 
     We are swimming in the pool. 
     She is sitting in the living room. 
 
     Toto cvičení pošli, prosím, ke kontrole. 
 
5.  Opakovací pracovní list Minitest 4 
      cv. 3   Napiš slova pod obrázky. 
      cv. 4   Doplň písmena do slov.  
                  (Víš, co daná slova znamenají?) 
 
Řešení některých úkolů z minulého týdne: 
PS  24/1 
1  B             5  B 
2  A             6  A 
3  B             7  A 
4  A             8  B 
 
Opakovací PL Minitest 4 
cv. 1         
          park                                                         school/ clothes shop 
                
  swimming pool / supermarket             bookshop / café 
  
  toy shop / cinema                                      sports centre 
 
cv. 2 
It´s the swimming pool. 
It´s the café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
      
 


