
4.r. AJ - skupina pí Svobodové  - učivo -  4.- 8.5.  

1. Uč se zpaměti (z minulé „nápovědy“) : 

  I´ve got an idea /ajdia/ -  Mám nápad. 

 Let´s go! – Pojďme! 

Here you are. – Tady máš. 

Wait! /wejt/ – Počkej! 

But it isn´t true. – Ale to není pravda. 

 

2. SŠ – opiš a uč se: 
Záporná oznamovací věta v průběhovém čase 

Utvoření záporné věty v průběhovém čase  je snadné. Do kladné věty vložíme slovíčko „not“ -  

hned za sloveso být: 

I am not reading.   Já ( teď) nečtu. 

He is not sleeping.   On ( teď) nespí. 

 

Cvičení – opiš a přelož:        nápověda 

Já píšu svůj (můj) domácí úkol. – I am writing my homework.  / to write 

Já nepíšu svůj domácí úkol. – I am not writing my homework. 

Ona běží.          / to run 

Ona neběží. 

Oni se dívají.          / to look 

Oni se nedívají. 

Ty mluvíš.          / to speak 

Ty nemluvíš.           

To skáče.          / to run 

To neskáče. 

On pije.          / to drink 

On nepije. 

My si hrajeme.         / to play 

My si nehrajeme. 

 

3. SD – a) uspořádej slova správně (pozor na druh věty!!!) a věty napiš  

    b)  věty přelož do Čj ( pozor – vše se děje teď) 

is  on the sofa My mum sitting . 

dancing Her parents are . 

Your is an apple eating teacher . 

not They football playing are . 

singing not are We English an song . 

Is sleeping she ? 

they to the cinema Are going? 

 

Pamatuj: I go – já chodím    x     I am going – já jdu (teď)   - opiš si tento řádek  do SŠ 

 

 

Řešení úkolů (27.4. – 1.5.) 

3. SŠ  ( tvorba otázek z oznam. vět): 
 
She is playing tennis. – Is she playing tennis? 
They are running. – Are they running? 



You are going to the cinema. – Are you going to the cinema? 

My mum is sleeping. – Is my mum sleeping? 

Your friends are sitting on the sofa. – Are your friends sitting on the sofa? 

 

 

Moji milí angličtináři, 

 

je to už dlouho, co jsme se neviděli. Zpočátku jsem si trochu oddechla od vašich rošťačin a 

brebentění , ale teď už se mi po vás stýská. Nemám od nikoho žádnou informaci o tom, jak vám 

to jde s domácí přípravou, ani o tom jak se vám daří. Doufám, že jste zdraví a v pohodě. Učivo z Aj 

máme již třetí týden nové – přítomný čas průběhový. Snad se v tom, co píšu, aspoň trochu 

orientujete a možná vám pomůže i mamka, taťka, starší bráška…. Pokud tomu úplně nerozumíte, 

nevadí. Snažte se ale něco si zapamatovat, hlavně se učte a opakujte slovíčka. Až začne běžná 

výuka a shledáme se v normálním režimu školy, znovu to společně probereme. Nebojte, určitě 

z toho hned nebudete zkoušeni na známku. Ale ze staršího učiva nějaké hodnocení bude, tak si 

opakujte. 

Abyste nezapomněli zvukovou stránku jazyka, můžete si pouštět např. písničky pro děti na youtube 

- některé znáte z hodin ve škole - ale i ty, co neznáte. Taky můžete zkusit různé aktivity na této 

internetové stránce www.english-time.eu  - zkopírujte do vyhledávače a vyberte si aktivitu. Vůbec nevadí, že 

něčemu nerozumíte, ale zkuste pochytit aspoň něco.  Cvičení jsou pěkně udělaná – obrázky- zvuk- 

přiřazování… Je to jednoduché a bude se vám to asi líbit. Takže přeju hodně zdaru a vydržte!   

Taky poděkujte rodičům za pomoc, já jim taky moc děkuju za to, že vám pomáhají ( a tím i mně). 

Nemají to určitě jednoduché.  

Pokud umíte napsat mail, budu ráda, když se mi ozvete a napíšete krátce, jak to zvládáte. 

Moc vás zdravím, též vaše rodiče. Mějte se hezky 

Jitka Svobodová 

svobodovaj@zs-kdyne.cz 

 

Have a nice time!    
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