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- Stále si opakuj slovíčka 1A – My school – můžeš si zkusit napsat test 

- Začni si opakovat názvy dnů v týdnu a měsíců 

- Vypiš, popř. vytiskni a nalep si gramatické učivo – přítomný čas prostý – důkladně si to přečti a 

nauč, budeme to stále potřebovat 

- V přiložené učebnici si na str. 8 přečti text A My school, pak si text přelož a doplň do cvičného 

sešitu jména ve cvičení 1 

- Až se naučíš čas prostý, zkus do sešitu napsat 3. osobu j.č. tvaru sloves (he / she / it): 

 

Go, watch, have, start, read, like, take, meet, finish, do, practise, play, walk, leave, be 

 

 

Pokusný test: 

 

Sledovat, dívat se     velmi       

Jet autobusem             

Začít       škola       

Čtvrt       tři čtvrtě      

Procvičovat      blízko       

Mít rád, líbit se     odejít       

Domov      půl po       

Dobrý       legrační      

Oblíbený      třída       

Dělat si dom. úkol            

Autobusová zastávka     po       

Procházet se, jít pěšky    také       

Předmět      sport       

Stejný…jako      pouze       

ZŠ – 1. Stupeň     ráno       

Vyuč. Hodina      internet      

Střední škola      tělocvična      

Jít, jet       končit       

Večer       odpoledne      

Autobus      postel       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vypiš si do gramatického sešitu, popř. vytiskni a nalep 

 

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ 

 

Přítomný čas prostý je jeden z nejčastěji používaných časů, používá se především v těchto případech: 

 

Všeobecná pravda 

Pokud chceme vyjádřit nějaký fakt, všeobecnou pravdu, skutečnost. Něco nějak je a nezáleží na tom, jestli 

zmíněná činnost probíhá právě v tuto chvíli: 

The earth goes around the sun.  - Země obíhá kolem slunce.   

He comes from Canada.    - Pochází z Kanady. 

Opakovaný děj 

Přítomný prostý se dále používá pro vyjádření opakovanosti děje, opět platí, že nezáleží, jestli děj probíhá 

právě teď. V této spojitosti se často používá: often, always, usually, every morning (evening, month), at 

the weekends, once a day, twice a week atd. 

I get up at 6 o'clock every weekday.- z věty vyplývá, že pravidelně každý všední den vstávám v šest ráno. 

Věta ale může být klidně vyslovena o víkendu, kdy si ráda přispím. 

Další příklady: He goes to the cinema every weekend.  - Chodí každý víkend do kina.    

                         I go to the dentist twice a year.   - Chodím dvakrát za rok k zubaři 

Tvoření 

V kladné větě si vystačíme s tvarem slovíčka, jak jej najdeme ve slovníku (čili infinitiv bez to).  

I do, I write, I read, I sleep, I dream 

you do, you write, you read, you sleep 

we do, we write, we read, we sleep, we dream 

they do, they write, they read, they sleep, they dream 

 

Pouze ve třetí osobě jednotného čísla (he, she, it) se na konec slovesa přidává přípona -s  

 he writes, he reads, he sleeps, he dreams 

she speaks, she likes, she dances, she visits 

it happens, it starts, it ends, it sounds, it lives 

Výjimky:  

 slovesa končící na „-s, -sh, -ch, -x (sykavky)“ přidají „-ES“, vyslovíš „-iz“ 

wish – he wishes  watch -  she watches   finish – it finishes 

 Slovesa končící na „-o“ přidají „-ES“    go – goes do - does 

 Slovesa končící na „-Y“ po souhlásce měkčí + „-ES“   try – tries study- studies 

 Sloveso have – tvar he / she / it has 

 

 

 


