
5.r. - AJ - třída V. B + část V.A (skupina pí uč. Svobodové)  15. -  19.6. 
 

1. Nové učivo:      Záporná věta v přítomném čase prostém 
Už umíš oznamovací větu kladnou v přít. čase prostém – zopakuj si. 
Dnes si ukážeme větu oznamovaci zápornou – vyjadřuje něco, co dlouhodobě, opakovaně 
neděláš, nemáš rád… 
 
Já nepiju mléko. → I don´t drink milk. 
Věta má stavbu jako oznamovací kladná, jen vkládáme tvar don´t  -  nepřekládá se, jen 
vyjadřuje zápor „ne“ -  I drink = piju  x  I don´t drink = nepiju.  
Tvar don´t je ve všech osobách mimo 3.os. č. jednotného: I don´t drink, you don´t drink, we 
don´t drink, they don´t drink. 
Pozor na 3. os. č. j. – tam vkládáme tvar doesn´t: he doesn´t drink – on nepije 
              she doesn´t drink – ona nepije 
             it doesn´t drink – ono (to )nepije 
Výslovnost: don´t /dount/,  doesn´t /daznt/ 
 
Vše modře napsané si opiš do školního sešitu. 
 

2. SD – opiš a přelož podle vzoru, co osoby často (often) dělají: 
já čtu – I read  já nečtu – I don´t drink 
ty píšeš -   ty nepíšeš – 
on běhá -   on neběhá – 
ona hraje -   ona nehraje – 
to skáče -   to neskáče – 
my jíme -   my nejíme – 
vy chodíte -   vy nechodíte – 
oni lyžují -   oni nelyžují – 
 

3. PL – procvičování - přít. čas prostý – tento PL mi pošli ke kontrole svobodovaj@zs-
kdyne.cz (Nemáš-li možnost, tak napiš věty na papír a vhoď ho do pošt. schránky na škole. 
Nezapomeň se podepsat.) 

4. PS - str. 76 – opiš si slovíčka 4B My day do slovníčku a uč se je  
5. PS str.34/1 a str. 35/3 
6. Poslech - pusť si písničku, poslouchej opakovaně, uč se ji - v září si ji přijdu poslechnout          

https://www.youtube.com/watch?v=_rac7Eo--_A   

                                                                                                
Řešení některých úkolů z minulého zadání: 

2. SŠ - uč. str. 36 - odpovědi na otázky : 
Are there lessons on Saturday and Sunday? – No, there aren´t. 
What have secondary schools got on Saturday morning?- They´ve got sports matches. 
Where have most pupils got their lunch?- They´ve got their lunch at school. 
Have pupils got school uniforms?- Yes, they have. 
Have you got a school uniform? – No, we haven´t.  (No, I haven´t.) 
Have you got your lunch at school? – Yes, I have.  (No, I haven´t.) 
  
3. SD- uč. str.40/2a  
    1 It´s twenty-five to three. 2 It´s ten past seven.  3 It´s five o´clock.  4 It´s quarter to six.  5 It´s 
five to one.   6 It´s half past ten.   7 It´s ten to twelve.  8 It´s quarter past nine. 
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