
 

4.r. AJ - skupina pí Svobodové  - učivo -  25.- 29.5. 

1. SD - translate (přelož) and write ( a piš): 

Tvůj pes plave.    ● Tvůj pes umí plavat. 

Můj tatínek jede na kole.  ● Můj tatínek umí jezdit na kole. 

My teď hrajeme tenis.   ● My umíme hrát tenis. 

( Dej pozor: 1. sloupec - věty v průběhovém čase a  2. sloupec - věty se slovesem „can“.) 

2. PS str.25/4 - dovysvětlení – nakresli obrázky z dovolené - barevně, na kterých něco děláš, 

např. plaveš, hraješ si s míčem, jedeš na kole, jíš zmrzlinu… Pak napiš k obrázkům věty o sobě 

v průběhovém čase. ( Vzor věty: In this picture I´m swimming. )  

3. SŠ – Vystřihni z novin (nebo si vytiskni) a nalep do SŠ  tři  obrázky osob, na kterých dělají 

něco, co umíš říct anglicky ( hrají fotbal, kreslí, spí, sedí, mluví …). Ke každému obrázku napiš 

oznamovací větu kladnou v  průběhovém čase. (Pokud obrázky nemáš, tak  si je nakresli.) 

4. Opakuj si slova posledních dvou lekcí ( 4.a 5.l.).  

 

Řešení úkolů (4. – 8.5.) 

2. SŠ:  

Vzor kladné věty - The boy is playing basketball. 

Vzor záporné věty - The boy isn´t playing the basketball. /nebo The boy is not playing 

basketball.  

3. Učeb. str.25 

1 Pospěš, Nicku. Ne, díky. Čtu si. 

2 Co děláš, Jet? Skáčeš? Ne, neskáču. Já tančím. Ale my jsme na dovolené!  

3 Co děláš teď? Běžím. 

4 A teď skáču. (Pamatuj: now ꞊ teď   →  V angl. větách je  na začátku nebo na konci věty!!!) 

5 Ó, né! Já padám. 

6 (Později…)  Co děláš, Jet?  Čtu si. 

4. PS str.24/2  

1 No, she isn´t.   2 Yes, he is.   3 Yes, she is.   4 No, he isn´t. 

    PS 25/3 

1 What are you doing…?   I´m playing tennis… . 

2 Are you reading…?       No, I´m not. 


