
ANGLICKÝ  JAZYK  -  IV. B, SKUPINA  P.  UČ.  SPÖRLOVÉ 
(úkoly na týden 8. 6.  -  12. 6.) 
 
1.  Druhy otázek, které lze použít v čase přítomném průběhovém. 
      Otázky tvoř ústně, psaní trénuj na papír. 
      a/  Are you sleeping?  (Spíš?)     Yes, I am.  No, I´m not. 
            Is it drinking milk?  (Pije ono mléko?)     Yes, it is.   No, it isn´t. 
            (U těchto otázek se ptáš slovesem BÝT. Střídej otázku se všemi zájmeny 
- you, he, she, it, we, you, they.) 
      b/  What  are you doing?  (Co právě teď děláš?)     I´m writing. 
             What is he doing?        (Co on právě teď dělá?)       He´s reading. 
             What is Lucy doing?    (Co teď dělá Lucka?)      Lucy is sitting. 
             (U těchto otázek použiješ tázací výraz WHAT?  -  CO?  a přidáš otázku v 
daném čase.) 
      c/  Who is playing tennis?  (Kdo teď hraje tenis?)   My dad is playing tennis. 
            (U těchto otázek použiješ tázací výraz WHO?  -  KDO?  a potom 
následuje sloveso BÝT a sloveso s -ing.) 
      d/  Where are you doing your homework? (Kde děláš své úkoly?) 
            I´m doing my homework in the children´s room. 
 
            Where are they swimming? (Kde oni plavou?) 
            They are swimming in the pool. 
            (U těchto otázek použiješ tázací výraz WHERE?  -  KDE?  a přidáš 
otázku v daném čase.) 
 
2.  Učebnice 26 
     Text dopisu čti nahlas a věty přelož do češtiny. 
     Dívej se na obrázky, které jsou u textu. Vyhledej věty z textu, které popisují  
     jednotlivé obrázky a přiřaď je k nim. Vše dělej ústně. 
 
3.  Učebnice 26 a sešit   A - D 
     Text dopisu opiš do domácího sešitu a napiš český překlad vět. 
     Toto  cvičení  pošli, prosím,  ke  kontrole. 
 
¨ 
Řešení  některých  úkolů  z  minulého  týdne: 
 
Sešit  A  -  D,  odpovědi na otázky. 
1   Jet is skipping  in the picture 4. 
2   No, she isn´t. 
3   Nick is reading in the picture 1. 
4   Yes, she is. 
5   Jet is reading in the picture 6. 
 
PS 25/3 
1   What are you doing in this picture? 
     I´m playing tennis with my friends. 
2   Are you reading a book in this picture? 
     No, I´m not. I´m reading a comic. 

 


