Anglický jazyk – 6. C – Pechová, apechova@zskucb.cz
14. 4. – 17. 4. 2020
Dobrý den,
po Velikonocích se opět vrátíme ke gramatice. Protože některým ještě dělá problémy tvoření
přítomných časů, vrátíme se k nim ještě v opakování. Kromě vět kladných se zaměříme
tentokrát na věty záporné a otázky.
1. Zkontrolujte si velikonoční pracovní list Easter. Řešení je na konci souboru.
2. Zopakujte si oba přítomné časy. Zkuste se na ně podívat ještě na každý zvlášť.
Většinou jste docela dobře poznali, jaký z časů patří do textu, ale pak jste třeba
zapomínali na pomocné sloveso u přítomného času průběhového nebo jste naopak
dávali pomocné sloveso i do přítomného času prostého. Tak je třeba je ještě procvičit.
Vyzkoušejte si časy online:
Vyzkoušíte si, procvičíte, vždy se vám ukáže váš výsledek i správné řešení. K tomu,
co vám nešlo, se můžete zase vrátit třeba další den znovu.
Přítomný čas průběhový
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3153 - ing forms - pravopis - rozhodni, jestli je
tvar správně napsaný – tvary s ing používáme u přítomného průběhového času
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3138 - kvíz - přítomný průběhový - věty
kladné a záporné – vyber správnou možnost podle obrázku
Přítomný čas prostý
POSLECH https://www.skolasnadhledem.cz/game/3148 - poslech - přítomný prostý –
vyzkoušejte si také poslech a zkuste doplnit slova do rozhovoru s japonskou dívkou
Rozlišení obou časů
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3136 - přítomné časy - vyber správný tvar
slovesa (porovnáváme, co dělá normálně a dnes)
3. Na dalších stránkách procvičíte nejdřív zápor. Vyzkoušejte si a pak hned zkontrolujte
– řešení máte tentokrát hned přiložené.
4. Pak procvičte otázky.
Otázky v přítomném čase prostém pouze přiřadíte otázku a odpověď (buď vytiskněte a
spojte, nebo jen napište číslo a písmeno do sešitu.)
Otázky v přítomném čase průběhovém – UČ. 30 / 2 mi pošlete ke kontrole přes
Bakaláře (Domácí úkoly) do 17. 4. Děkuji.
Dotazy můžete posílat přes Bakaláře (Komens) nebo na mail apechova@zskucb.cz.
Alena Pechová

5. Zápor u obou přítomných časů. – Vyzkoušejte si a pak zkontrolujte. Řešení je
pod cvičením.
a) Přítomný čas prostý:
Převeďte věty do záporu – věty napište do sešitu.
U přítomného času prostého musíte přidat pomocné DO nebo DOES (3. os.j.č.) a
sloveso je v INFINITIVU.
Například: I like chocolate. – I don´t like chocolate.
He plays the piano. – He doesn´t play the piano.
1. We go to school at the weekend.
…………………………………………………………………………….
2. Tony walks to school.
…………………………………………………………………………..
3. My grandma lives in Brno.
…………………………………………………………………………..
b) Přítomný čas průběhový:
Převeďte věty do záporu – věty napište do sešitu.
U přítomného času průběhového máme pomocné sloveso už v kladných větách –
sloveso být – k tomu jen přidáme NOT a sloveso zůstává s –ing.
Například: He is sleeping. – He isn´t sleeping. We are dancing. – We aren´t
dancing.
1. She is running.
………………………………………………………………………….
2. Mary and John are playing tennis.
…………………………………………………………………………
3. I´m sitting on the sofa.
………………………………………………………………………….

Správné řešení:
Přítomný prostý:
1. We don´t go to school at the weekend.
2. Tony doesn´t walk to school.
3. My grandma doesn´t live in Brno.
Přítomný průběhový:
1. She isn´t running.
2. Mary and John aren´t playing tennis.
3. I´m not sitting on the sofa.

4. Otázky.
a) V přítomném čase prostém používáme opět pomocné sloveso DO nebo
DOES a INFINITIV. – Přiřaďte otázku a odpověď (číslo a písmeno)

b) V přítomném čase průběhovém používáme pomocné sloveso BÝT a
INGový tvar slovesa.
Otázky v přítomném čase průběhovém procvičíte v učebnici. Udělejte
UČ. strana 30 / cvičení 2 a pošlete mi výsledky ke kontrole do 17. 4.
Zkusíme to tentokrát přes Bakaláře – domácí úkoly. Všichni byste měli mít
video s návodem, jak úkol odevzdat. Pošlete mi prosím pouze toto cvičení vytvořené otázky a písmeno přiřazené odpovědi, například: 1. What is John
doing? – d

