
13_anglický jazyk_6.A_otázka v čase prostém (cvičení)          

 

Čeká nás týden s procvičováním otázek. Otázky nejsou moc jednoduché, proto se jim musíme pořádně 

věnovat. Také nás v tomto týdnu čeká druhá kontrola splněných úkolů – ve čtvrtek 11. 6. přinesete opět 

všechny sešity, ve kterých budete mít uděláno všechno, co jste měli zadáno v 9. – 13. týdnu (ano, i tento 

týden – ale bude toho míň, ať to do čtvrtka stihnete). Nezapomeňte, že kdo neměl něco splněno v 1. – 8. 

týdnu, může si to dodělat a má mi dát vědět, abych se na to podívala. Pokud ne, budu to vést jako 

nesplněno – a samozřejmě z toho vychází hodnocení. Protože se blíží uzavírání známek, každý se snaží co 

nejvíc . Pozor, hodnoceno bude i splnění DÚ – ať už mejlem nebo v Teams, proto se také snažíte o 

dodělání – některým toho chybí dost, měli by se více snažit. 

 

1. Vypíšete si (pokud stihnete) slovíčka 1D – Daily life (pracovní sešit str. 75). Budou v Quizletu, kde je 

už začnete procvičovat. Kdo má nedostatky ve zvládání slůvek 1A, B a C, tak si je projíždí, opakuje. 

 

2. Už víme, jak vypadá otázka – procvičovali jsme i na hodině. Potřebujeme pomocné sloveso  

DO / DOES a infinitiv slovesa – pamatuj na pravidlo „jednoho „s“. Musíme si hlídat pořadí slov, aby 

byla otázka správně položená. Pro otázky s tázacím slovem si je musíme zopakovat, abychom je 

uměli (nácvik v Quizletu v části 1C). 

Tady máme pro inspiraci příklady: 

   (tázací slovo) – DO / DOES – podmět – infinitiv slovesa – zbytek věty 

   Where  do   you   go to school? 

     Do  you  go  to school in Nivnice? 

   How often does  he   play football? 

     Does  he   play  every day?   

 

 Vezmi si učebnici na str. 13 a do cvičného sešitu napiš otázky cvičení 4b). Pozor, musíš slova 

správně poskládat – proto máš nahoře napsáno, jaké pořadí mají slova mít. Na začátku bude stát tázací 

slovo, bude následovat pomocné sloveso DO / DOES podle podmětu, pak podmět a za ním sloveso 

v infinitivu. Pak už jen to, co nám zbyde. Zase si podtrhuj, zvýrazňuj, ať si to zapamatuješ. Zkus si na otázky i 

odpovědět, jestli najdeš odpověď  

 

3. Pak si vezmi pracovní sešit na straně 8 – napíšeš cvičení 2 – do otázek doplňuješ DO / DOES. Sleduj 

podmět, aby to bylo správně. 



 Potom pokračuješ ve cvičení 3 – tady máš doplnit slova z rámečku správně do vět. V některých 

bude tvar infinitivu, v jiných sloveso s koncovkou „s“ – víš, ve které větě bude který tvar? Sleduješ, kde je 3. 

osoba jednotného čísla, a pouze tam může být „s“ – ale jenom v kladné větě. Víme, že do otázky patří 

sloveso jen v infinitivu. 

 

4. Doplňuj do otázek DO / DOES, sleduj řádně podmět, ten podtrhni, ať si ho uvědomíš, která to je 

osoba. Toto cvičení si můžeš vytisknout a pak nalepit do sešitu (ten, kdo ho nestihne napsat do 

čtvrtka). 

 

1 When…………… we go back to school? 2 When ……………… the Christmas holiday start? 

3 ………….. she go skiing in January?  4 …………. they have a week´s holiday in December? 

5 When ………..you go skiing?   6 ………… the boy do anything special? 

7 Where ………… it rain a lot?   8 Why ……. ….. we get Easter eggs? 

9 …………you like June?   10 ………… Amy have a birthday party in May? 

11 Where …………..you go on a school trip? 12 When ………….. the summer holidays finish? 

 

5. Na závěr vás čeká procvičování v už známé učebnici online, kde nemáte všechna cvičení. Tentokrát 

uděláte (kdo už má úplně hotovo, má méně práce). 

Grammar – část 3 (máte hotovo 1, 2) 

Vocabulary – máte hotovo 1, 2, 3, můžete si zkusit část 4, 5 

Skills – máte hotovo 1, 2, 3, 4, 5 

Test yourself – část 2, 3 (máte hotovo 1, 4, 5) 

Kdo tam co nemá, tak to dodělá (je vás dost), ať máte všechno splněno – klidně si to zopakujte, kdo 

už má 

 

6. Pro procvičení i zábavu si poslechněte angličtinu: 

https://www.youtube.com/watch?v=dSBIqRYu0PY – Present Simple 

  https://www.youtube.com/watch?v=5SfQhkMsUFk – ve druhé části máš titulky 

  https://www.youtube.com/watch?v=n_RH5VcBsO8 

  https://www.youtube.com/watch?v=7LVmCH6pzEs – Mr Bean 

 

       

https://www.youtube.com/watch?v=dSBIqRYu0PY
https://www.youtube.com/watch?v=5SfQhkMsUFk
https://www.youtube.com/watch?v=n_RH5VcBsO8
https://www.youtube.com/watch?v=7LVmCH6pzEs


SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

Učebnice: 

13/4b,c: 1 What language do they speak in Chile?  2 When does winter start? 

  3 Where do lions live?    4 How do you spell your name? 

  5 When does Jessica get up?    6 What time does she go to school? 

Pracovní sešit: 

8/2: 2 do, 3 do, 4 does, 5 do, 6 does, 7 do 

8/3: 1 he lives     2 watch – watch – watches 

 3 play – play – plays    4 speak – speaks –speak 

 5 go – goes – go    6 finish – finishes 

Cvičení 4: 

1 When do we go back to school?  2 When does the Christmas holiday start? 

3 Does she go skiing in January?  4 Do they have a week´s holiday in December? 

5 When do you go skiing?   6 Does the boy do anything special? 

7 Where does it rain a lot?   8 Why do we get Easter eggs? 

9 Do you like June?    10 Does Amy have a birthday party in May? 

11 Where do you go on a school trip? 12 When do the summer holidays finish? 

 

 

 

 

      


