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Vítám vás v dalším úkolovém týdnu . Některé musím moc pochválit – jste rychlí a snažíte se splnit zadané 

úkoly brzy, někteří hned, jak tam něco dám – to je super   . Někteří na to moc nespěchají – ale pozor, 

také se snažte, procvičení se hodí všem . Pozor, to co je na stránkách školy a současně ve výukových 

materiálech v Teams, je pro všechny povinné, úkoly musí být splněny – ať už ve cvičném, v pracovním sešitě 

nebo když tam bude pošli mi na mejl, musíš poslat. Pak budeme kontrolovat, jestli máte všechno hotovo – a 

oceňovat vaši snahu . To co máte v Teams je dobrovolné, ale samozřejmě vám to hodně pomůže procvičit 

si učivo, zjistit co ještě neumíte a na co se máte zaměřit. 

Na quizletu všichni procvičují slovíčka  - proto to tam máte, abyste to měli jednodušší. Ne všichni se 

přihlásili (máš to v zadání) a ne všichni, kteří tam jsou, něco dělají. Samotné přihlášení nestačí. Zkuste se 

polepšit . Už umíte všechna slovíčka 1A, dny, měsíce a pilujete slovíčka 1B. Máte tam i cvičení na 3. osobu 

jednotného čísla, abyste všichni věděli, že to umíte a víte, kdy dát ke slovesu koncovku „s“. 

Tento týden se pustíme do toho, jak tvořit záporné věty. Nejdříve zápis . 

1. Napiš si do gramatiky: 

NEGATIVE SENTENCES (záporné věty) 

 

      Podmět don´t / doesn´t    + sloveso v infinitivu (bez koncovky „s“)  

- používáš pomocné sloveso DO + NOT / don´t  (I, you, we, they) nebo DOES + NOT / doesn´t (he, she, it) 

 I don ´t go  to school by bus.  NEjezdím 

 You  don´t play    football every day.  NEhraješ 

 He doesn´t want   to play the guitar.  NEchce 

 She doesn ´t  dance  at school.   NEtančí 

 It  doesn´t sleep   in the garden.   NEspí 

 We  don ´t know  anything about it.  Nevíme 

 You don´t visit  your grandparents.  NEnavštěvujete   

 They don´t stay  at home in winter.  NEzůstávají 

  don ´t / doesn ´t   +  sloveso v infinitivu   = NE + sloveso  

 

Pamatuj si pravidlo jednoho „S“ – platí vždy. Když máš „s“ v pomocném slovese DOESN´T, 

už ho nesmíš dát ke slovesu. To je pouze v infinitivu. To pak platí i pro otázky. 

To se všechno vztahuje pouze ke 3. osobě jednotného čísla. Koncovku „S“ u slovesa dáváš pouze v kladných 

větách, v záporných ani v otázkách už není – tam se přesune k pomocnému slovesu  (does / doen´t). 



2. Tak tady vidíš, že si  musíš pamatovat jediné pravidlo – pravidlo jedno „s“ pro třetí osobu, které se 

přesune od významového slovesa ke slovesu pomocnému (does, doesn´t). 

Pořádně si prohlédni příkladové věty, které máš napsané v gramatice (viz výše) a podle toho převeď 

následující věty do záporu – do cvičného sešitu. 

a) I do karate.   b) He plays the trumpet.  c) You live in Brno. 

d)   She gets up at half past six. e) We have lunch at one p.m. f) It sleeps by day. 

 

3. Vezmi si pracovní sešit a na straně 4 udělej cvičení 2 – doplň, jestli je věta pravdivá, a když nebude, 

tak ji napiš správně – pracuješ podle cvičení 1, které máš doplněno. 

Pokračuj ve cvičení 3 – odpověz celou větou na otázky, opět podle cvičení 1. Hlídej si, že ve 3. osobě 

dáváš ke slovesu koncovku „s“. 

Potom si udělej cvičení 4 na straně 5. Tady máš tabulku, co Ralph dělá a nedělá. Už tady procvičuješ 

nové učivo. Píšeš věty – křížek nedělá to = záporné věty, fajka dělá to = kladné věty. Všechno je ve 

třetí osobě jednotného čísla, takže je tam „s“ v kladné větě u slovesa významového, v záporné u 

slovesa pomocného „doesn´t „ + infinitiv slovesa. 

Na závěr si udělej cvičení 5, kde píšeš v první části o sobě, jestli ty věci ze cv. 4 děláš nebo neděláš 

(píšeš v 1. osobě – I). Ve druhé části si vymyslíš nějakého kamaráda, a píšeš, jestli on to dělá nebo 

nedělá (používáš 3. osobu jednotného čísla HE / SHE). Tímto máš v pracovním sešitě hotové obě 

strany z části A. 

 

4. Pro zpestření se můžeš podívat na nějaká videa na YouTube: 

         

ŘEŠENÍ:  

2. úkol – záporné věty: 

a) I do karate.    – I don´t do karate.   

b) He plays the trumpet.  – He doesn´t play the trumpet. 

c) You live in Brno.   – You don´t live in Brno.  

d) She gets up at half past six. – She doesn´t get up at half past six.   

e) We have lunch at one p.m. - We don´t have lunch at school. 

f) It sleeps by day.    – It doesn´t sleep by day. 

PRACOVNÍ SEŠIT: 

4/2: 2 – She is in Year 8.  3 – He is in Year 9.  4 – pravda 

5 – pravda   6 – She doesn´t like Geography. 7 – She plays tennis on Wednesdays. 

8 – She plays the violin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pehB3Lu2BxM
https://www.youtube.com/watch?v=fOyoPF1dAfU
https://www.youtube.com/watch?v=Vs9ZpMdW3GY


4/3:  

2 – It finishes at quarter to 4.   3 – She does her homework in the evening. 

4 – She has a music lesson on Tuesdays.  5 – She goes swimming on Fridays. 

6 – They watch TV on Friday or Saturday evenings. 

5/4: 

2. He doesn´t like Maths, but he likes Geography.  

3. He doesn´t get up at half past 7, but he gets up at 7 o´clock. 

4. He doesn´t play tennis, but he does karate. 

5. He doesn´t take the bus to school, but he walks. 

6. Ralph and his friends don´t do their homework (don´t play the computer), but they watch TV. 

5/5: 

Vlastní věty: I play / don´t play……………………. 

2. část: He / she plays / doesn´t play…………… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


