
12_anglický jazyk_6.A_otázka v čase prostém   

 

Tak a máme tady červen – pondělí Den dětí, tak si ho krásně užijte  - uvádí nám další pracovní týden –  

(1. - 5. 6.). Copak nás bude čekat?   a cake for you  

        

 

1. Pilně trénujete slovíčka 1C – Mickey, Millie and Mut. Všichni ví, že na vás čekají v Quizletu.  

 

2. Moc nám nešly předložky, tak si je ještě procvičíme. Doplň správnou přeložku  – toto píšeš 

v Teams v zadání nebo mi pošleš mejlem 

 1 …………… Sunday   2 …………………..3 p.m.   3 ………….. 20th April 

 4 ……………April   5 …………………. 1999   6 …………… the spring 

 7 ………..   the evening   8 ………………… Sunday evening 9 ……………. night 

 10 ……….. her birthday  11 ………………  Easter Day  12 ………….. Easter 

 13 ………… the 20th century  14 ……………… quarter to 6  15 …………… midnight 

 16 -………..the afternoon  17 ……………… one week  18 ………….. the weekend 

 

3. Teď vezmeš učebnici na str. 12 a poslechneš si text „Mickey, Millie and Mut“ (UČ 19 – vloženo 

v souborech). Poslechni si ho víckrát a opakuj si, co uslyšíš. Hlavně otázky, ať si uvědomíš, jak 

otázka vypadá. Ve cvičení 1a) si řekni, o čem Mickey mluvil a o čem ne. Text si přelož, ať víš, o  

čem je. 

     



4. Zápis do gramatiky: 

    QUESTIONS – OTÁZKY 

 

Otázky v čase přítomném prostém tvoříme pomocí DO / DOES a infinitivu slovesa. 

DOES – použijeme ve 3. osobě jednotného čísla – tak jako v záporu platí pravidlo jednoho „s“, proto u 

slovesa už nebude a bude tam infinitiv. 

V ostatních osobách použijeme DO + infinitiv slovesa  

 I go to school.   Do you go to school?   Chodíš do školy? 

 You leave school.  Do you leave school?   Odcházíš ze školy? 

 He plays the guitar.  Does he play the guitar?  Hraje na kytaru? 

 She gets up at 7 a.m.  Does she get up at 7 a.m.?  Vstává v 7 ráno? 

 It sleeps by day.  Does it sleep by day?   Spí ve dne? 

 We learn English.  Do we learn English?   Učíme se anglicky? 

 They play football.  Do they play football?  Hrají fotbal? 

Toto jsou Yes / No questions (zjišťovací otázky) – odpovídáme na ně ano, ne = krátká odpověď, která se 

skládá z podmětu a pomocného slovesa DO /DOES. 

Do you learn English?  Yes, I do.    x No, I don´t. 

    Yes, he does. x  No, he doesn´t. – významové sloveso už   

    neopakujeme, je to tzv. krátká odpověď –SHORT ANSWER. 

 

Druhý typ otázek –  Wh-questions - s tázacím slovem (doplňovací otázky) – tázací slovo stojí na 

začátku, pak následuje 

   DO / DOES – podmět – významové sloveso stejná jako „yes/no otázka“, jen 

           na začátek dáme tázací slovo 

Tyto otázky zjišťují nějakou informaci, kterou doplňujeme, proto odpovídáme celou větou. 

 Where do you live?   Kde bydlíš?  I live in Nivnice. 

 What does he do?  Co dělá?  He plays football. 

 How do they speak?  Jak mluví?  They speak Spanish. 

 

Shrnutí k otázkám si přečti ještě v pracovním sešitě na str. 66 část 1.3 – 1.4 – Present Simple – questions, 

short answers. 

  

5. Do cvičného sešitu napiš z učebnice na str. 13 cv. 3b). Doplňuješ do otázek DO / DOES podle toho, 

jaký je tam podmět. Napíšeš na ně i krátkou odpověď (podle sebe a podle textu). Podmět 

podtrhni, ať si ho uvědomíš, který to je, koho označuje. 



 

6. Do cvičného sešitu vypiš otázky z textu 1 na straně 12. Barevně si vyznač pomocné sloveso DO / 

DOES a infinitiv slovesa. Jinou barvou vyznač tázací výrazy, které uvozují otázku. PODMĚT 

podtrhni. 

  

 

7. Podívej se na přiložená videa – máš to tam všechno ještě hezky vysvětleno, mnoho příkladů – 

taky si pěkně poslechneš angličtinu  
https://www.youtube.com/watch?v=wV7clWospSA 

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

    https://www.youtube.com/watch?v=1vhL6JwJfbY 

    https://www.youtube.com/watch?v=x-X9sURtFB8 

 

                   

 

SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

Učebnice 12/1: 

Yes – Andorra, the US president, polar bears, summer, sleep, a calculator 

No – elephants, February, a computer 

13/3b) 

1 Do you like Mut? Yes, I do. / No, I don´t. 2 Do you live in a village? Yes, I do. / No, I don´t. 

3 Does your best friend live near you? Yes, he does. / No, he doesn´t. 

4 Does Mickey ask a lot of questins?  Yes, he does. 

5 Does  Millie answer his questions?  No, she doesn´t. 

6 Do his parents answer his questions? No, they don´t. 

Ad6) 12/1: 

Does the US president live in New York?  How does a calculator work, mum? 

Do polar bears live in the Arctic ort he Antarctic? Why do we sleep? 

What language do they speak in Andorra, Dad? When does summer start? 

Why do you ask questions all the time? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wV7clWospSA
https://www.youtube.com/watch?v=OrrqzsuaOSw
https://www.youtube.com/watch?v=1vhL6JwJfbY
https://www.youtube.com/watch?v=x-X9sURtFB8

