
5_Anglický jazyk_6B_Zápory v přítomném prostém čase 

 

Zdravím šesťáky, 

s některými jsme se slyšeli a procvičovali prostřednictvím MS Teams. A bylo to fajn.       V dalším 

týdnu, který je před námi, se v pondělí prostřednictvím Teams neuslyšíme, protože bude velikonoční 

pondělí, tak si kluci užijte „šlahačky“, holky na tom budou, díky situaci kolem nás, letos asi lépe, bude to 

možná méně bolestné, tak si to užijte taky. 

Opět ještě vyzývám ty, kteří se dosud nepřihlásili k aplikaci Quizlet, aby tak udělali, nebo mě 

kontaktovali, abychom spolu dořešili případné problémy. Děkuji. HS 

 

Co máte mít procvičeno v Quizletu: 

- Project 2/1A 

- dny v týdnu (Days)  

- měsíce (Months) 

- What´s the time, please?  

- Present Simple Tense – Přítomný prostý čas – 3.os.č.j. 

 

Úkoly na následující týden (14. – 17. 4.): 

V minulém týdnu jsme procvičovali tvorbu kladných tvarů v přítomném čase, teď se podíváme na to, jak 

vytvořit zápory. 

1) Do gramatiky si zapište: 

Tvoření záporů v přítomném prostém čase 

Tvoříme je pomocí pomocného slovesa do, které nepřekládáme, a záporky not. Ve 3. os. č. j. se nám musí 

někde projevit -s, tentokrát to bude does + not. Pak bude následovat infinitiv slovesa. 

Do + not     → zkráceně don´t   / / 

Does + not → zkráceně doesn´t / / 

 

Vzor: Podmět       don´t/doesn´t inf.  slovesa ostatní 

 I   don´t  read  a book every evening. Nečtu knížku každý večer. 

 You  don´t  get up  at 7 a.m.  Nevstáváš v 7 ráno. 

 He  doesn´t  wash  his car.   Neumývá své auto.  

She  doesn´t  brush  her teeth.  Ona si nečistí zuby. 

 It  doesn´t  snow  in winter.  V zimě nesněží. 

 

 We  don´t  speak  German.  Nemluvíme německy.  

 You  don´t  watch          TV every day.  Vy se nedíváte na TV každý den. 

 They  don´t  go shopping in the morning. Oni nechodí ráno nakupovat. 

 

POZOR!!! Ve 3. os. č. j. „syčíme“ pouze jednou, buď u slovesa v kladné větě (snows) nebo v záporu doesn´t 

snow. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Jz7BPcnqlXc – vysvětlení záporů v angličtině 

https://www.youtube.com/watch?v=Jz7BPcnqlXc


2) Abyste si procvičili to, co jste se zatím naučili, tak si ve cvičném sešitu udělejte tabulku a z textu na 

str. 8 (viz kopie v minulém týdnu) vypište: 

- Do 1. sloupce všechna spojení z textu (podmět a sloveso) 

- Do 2. sloupce převedete tato spojení do 3. os. č. jednotného nebo množného (on, ona nebo 

oni) 

- Do 3. sloupce vytvořte zápory ke spojením z 1. sloupce. Pokud bude sloveso v textu 

v záporu, napíšete do 3. sloupečku kladný tvar – viz pár příkladů v tabulce 

Vypiš z textu:     

Podmět + sloveso z textu Převeď do 3. os. č. j. nebo mn. 

(u j.č. stačí he nebo she) 

Vytvoř zápor k 1. sloupci nebo 

klad 

My name is My(our) names are My name isn´t 

I´m He is I´m not 

I live He lives I don´t live 

He doesn´t go They don´t go He goes 

 

Pozor na zápory u sloves být, mít, moci/umět!   Pro připomenutí: 

Be:  I am  I am not (I´m not) 

  You are you are not (aren´t) 

  He is  he is not (isn´t) 

   

Have got: I have got  I have not got (haven´t got)                                 britská verze 

  He has got he has not got (hasn´t got) 

 

Have:  I have  I don´t have          americká verze 

  He has  He doesn´t have 

 https://www.helpforenglish.cz/article/2010102303-have-prehledy 

 

Can:   I can  I cannot (can´t) 

  He can  He cannot (can´t) 

 

3) V kopii str. 9 viz minulý týden ve cv. 9 si přečti slova a zamysli se, jak bys tato slova napsal/a. Poté 

je napiš do cvičného sešitu. 

 
4) Zkus si sám/sama pro sebe říct, vymyslet 10 vět o tom, co děláš každý den – činnosti, které se 

opakuji. Klidně můžeš přidat i časový údaj, kdy je děláš. 

Enjoy your time with English!       

https://www.helpforenglish.cz/article/2010102303-have-prehledy


Solution (řešení): 

Ad 2) 

 

Vypiš z textu:     

Podmět + sloveso z textu Převeď do 3. os. č. j. nebo mn. Vytvoř zápor k 1. sloupci nebo 

klad 

My name is My(our) names are My name isn´t 

I´m He/she is I´m not 

I live He/she lives I don´t live 

I go He /she goes I don´t go 

I´m He/she is I´m not 

subjects are subject is subjects aren´t 

I don´t like He/ she likes I like 

I take the bus He/she takes the bus I don´t take the bus 

We meet He/she meets We don´t meet 

School starts Schools start School doesn´t start 

I go He/she goes I don´t go 

I do my homework He/she does his/her HW I don´t do my HW 

I watch TV He/she watches TV I don´t watch TV 

I go on the In…. He/she goes on…. I don´t go …. 

I practise He/she practises I don´t practise 

I don´t go home He/she doesn´t go home I go home 

I play He/she plays I don´t play 

I´m not He/she isn´t I am  (I´m) 

It´s They are It is not (it isn´t) 

I like He/she likes I don´t like 

I have He/she has I don´t have (pozor nemá u 

sebe got) 

I´ve got He/she has got I haven´t got 

His name ´s Their names are His name isn´t 

He doesn´t go They don´t go He goes 

He´s They are He isn´t 

He goes They go He doesn´t go 

He walks They walk He doesn´t walk 

Lessons start Lesson starts Lessons don´t start 

Cameron leaves They leave Cameron doesn´t leave 

 

Ad 3) 

Play, work, home, nine, start, friend, leave, school, bus 


