
6_anglický jazyk_6.A_Přítomný čas prostý     

Tak co, jaké byly Velikonoce? Jiné než obvykle, že jo. Daleko klidnější. Uteklo to jako voda a máme před 

sebou už opět celý týden. Věřím tomu, že všichni postupně plní úkoly, tak, aby měli všechno zvládnuto a že 

rozumíte věcem, které se učíme – pokud ne, nezapomínejte si dělat poznámky a na výuce se zeptat na to, co 

potřebujete blíže vysvětlit. Popřípadě můžete využít konzultace ve středu od 12.00 do 13.00 hodin, kdy mi 

napíšete, sejdeme se a vysvětlíme si co třeba (týká se i jednotlivců, popřípadě se můžete domluvit, kdyby 

vás bylo víc). 

 

     Všichni mají možnost procvičovat si slovíčka i gramatiku v Quizletu (pořád tam chybí někteří, co se 

nepřihlásili). Ale příliš aktivity tam nevidím ani od těch, kteří tam přihlášení jsou – nebojte se vracet ke 

slovíčkům, dělat si je opakovaně, abyste si je líp zapamatovali.  

Už mají všichni zvládnuto – slovíčka A - My school, B – Birthdays, Days and months, věci gramatické – čas a 

Present Simple – máte tam více věcí na procvičení. Sleduji vaši aktivitu – opravdu je velmi slabá. Pak když 

děláte cvičení, uděláte spoustu chyb. Zkuste na tom zapracovat a více se tomu věnovat. Je to pro vás. 

Procvičování slovíček a gramatiky zůstává vaším stálým úkolem. 

 

 

V týdnu 20. – 24. 4. nás čeká procvičování přítomného času prostého. Minule jsme si vysvětlili, jak se tvoří 

zápor – všichni víte, že platí pravidlo jednoho „S“, které se nám od slovesa přesunulo k pomocnému 

slovesu „do“ a ve třetí osobě máme tvar: HE / SHE / IT DOESN´T + INFINITIV SLOVESA.  

1. V učebnici na str. 9 pište do cvičného sešitu cv. 6 – opět se díváte do úvodního textu na str. 8 a 

opravujete věty, jestli to Jessica dělá nebo nedělá. Napíšete větu zápornou a pak větu kladnou, 

kterou opravíte informaci z první věty – podívejte se na příklad, bude vám to jasné, co máte dělat. 

 

2. V učebnici na str. 9 cv. 7 píšete „pravdivé“ věty – o vás, Jessice, Cameronovi. Máte tam podmět, 

pracujete se slovesem – ve 3. osobě přidáte koncovku „s“, popř. „doesn´t + infinitiv“. Opět hledáte 

informace v textu, info o sobě píšete podle sebe. 

 

3. Ve 4. týdnu jste měli za úkol popsat svůj den. Nyní to zkusíte ještě jednou (klidně můžete použít 

věty, které máte) - budete se inspirovat Jessicou, jak ona popisuje svůj den a vaším úkolem je 

napsat 12 vět, kterými popíšete, co během dne děláte a co neděláte. 6 vět bude kladných a 6 

záporných. Tyto věty mi pošlete ne e-mail: yveta.michalcova@zsnivnice.cz – je to povinný úkol tak 

jako všechno, co vám tady vždycky píšu. Můžete si je napsat na list a tento k mejlu přiložit nebo je 

napsat přímo do e-mailu (forma je jedno, jen ty věci chci od vás dostat – potřebuju vidět, jestli to 

umíte). 

mailto:yveta.michalcova@zsnivnice.cz


 

4. Pokuste se odhadnout, co to je za slovo – opět učebnice str. 9, cv. 9 – týká se výslovnosti a přepisu 

slova, jestli poznáte podle přepisu, jaké slovo to je . Napište ho do cvičného sešitu. Můžete si ho 

pak i poslechnout. V Teams – výukové materiály je nahrávka č. 10. 

 

1./plei/ = ………………… 2. /wͻ:k/ = …………………………   3. /hәʊm/ =……………………………. 

 

4./naɪn/ = ………………. 5. /sta:t/  ……………………………   6. /frend/ = ……………………………. 

 

7. /li:v/ ………………….. 8. /sku:l/ …………………………….    9. /bʌs/ = ……………………………….  

 

5. Stále trénujete slovíčka 1B – Birthdays, dny, měsíce a nově si také pořádně zopakujete číslovky - 

budeme je potřebovat – už se blíží čas, kdy se naučíme říkat data, řadové číslovky 

 

6. Níže máte tři nahrávky týkající se přítomného času prostého. V klidu si je řádně poslechněte, 

sledujte, opakujte si. 

 

7. Nezapomeňte mi poslat úkol  

   

 

ŘEŠENÍ: 

Učebnice: 9/6 

1. She doesn ´t play table tennis on Thursdays. She plays table tennis on Wednesdays. 

2. She doesn ´t like French. She likes Chemistry / Geography. 

3. She doesn´t have a guitar lesson on Saturdays. She has a clarinet lesson on Saturdays. 

4. She doesn´t walk to school. She takes the bus / goes by bus to school. 

5. She doesn´t do her homework in the evening. She does her homework when she gets home. 

6. She doesn´t go to a primary school. She goes to a secondary school / high school.1.  

9/7:  

1. I like History / I don´t like History. 

2. Jessica doesn´t start school at nine o´clock. 

3. I play tennis on Saturdays. / I don´t play tennis on Saturdays. 

4. Cameron doesn´t go to the same school as his sister. 

5. Jessica has clarinet lessons. 

6. Jessica and her friends don´t meet at 8.30. 

7. Cameron leaves home after Jessica. 

8. I watch TV in bed. / I don´t watch TV in bed. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jz7BPcnqlXc
https://www.youtube.com/watch?v=L9AWrJnhsRI
https://www.youtube.com/watch?v=dU-SXNKSets


9/9 

1 – play,   2 – walk 3 – home 4 – nine 5 – start 6 – friend 7 – leave 

8 – school  9 - bus 


