
Dobrý den, 4. A.

Tento týden si přepíšete nebo vytisknete zápis, který je v tomto dokumentu.

Zápis si také pořádně přečtěte (i několikrát). Vždy máte větu rozloženou do vzorečku a větné členy, 

které tam musí být, jsou vyznačeny barevně.

Tuto gramatiku si procvičíte v pracovním sešitě str. 48/ cv. 3, str. 49/cv. 4, 6, 7, str. 50/cv. 3, str. 

51/cv. 5, 6, str. 53/cv. 5, 6.

Jde o těžké učivo, zápis si prosím dobře uschovejte. V září si vše spolu zopakujeme a doděláme, co 

bude třeba.

Úkol na prázdniny bude opakovat si slovíčka ze všech lekcí.

Přeji hezké prázdniny a moc se těším na září, až se uvidíme.

Tereza Stixová

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

- děj, který se opakuje, děje se často, občas.

TVOŘENÍ VĚT

+ Kladná věta

Osoba + významová slovesa (-s) + dovětek.

!!!POZOR!!! 

- pokud je osoba HE, SHE, IT nebo jméno, věc (pouze v jednotném čísle) musíme přidat -S ke 

slovesu.

Např.: Ema má ráda auta. = Ema likes cars.

          Verča a Nasťa hrají tenis. = Verča and Nasťa play tennis.

- Záporná věta

NE =DO NOT = DON´T – u osob I, YOU WE, THEY a v množném čísle

NE = DOES NOT = DOESN´T – u osob HE, SHE, IT a v jednotném čísle



Osoba + DON´T/ DOESN´T + významové sloveso + dovětek.

!!!POZOR!!!

- když mám u HE, SHE, IT pomocné sloveso DOESN´T, už NEPOTŘEBUJI -S

Např.: Kryštof nehraje počítačové hry. = Kryštof doesn´t play computer games.

           Nedělají domácí úkoly. = They don´t do homework.

? Otázka

DO – používáme u osob – I, You, We, They a v množném čísle

DOES – používáme u osob – He, She, It a v jednotném čísle

DO/ DOES + osoba + významové sloveso + dovětek?

!!!POZOR!!!

- když mám u HE, SHE, IT pomocné sloveso DOES, už NEPOTŘEBUJI -S

Např.: Píše dopisy? = Does he write letters?

Chodí Maty a Adam do školy? = Do Maty and Adam go to school?


