
AJ 5. roč. skupina Mgr. Flajšmanové – ODEVZDAT do 19.4. 

Zdravím všechny své žáky. ☺ Doufám, že jste všichni zdrávi a v rámci možností se máte 

dobře. Snad jste si minulý týden odpočinuli, a tak teď můžete zas s vervou do další práce. 

Zkontrolovali jste si správné řešení z minula? Některá cvičení budou i tentokrát k poslání 

a některá k samostatné kontrole za týden. Vše si pečlivě uschovávejte.  

Dodržujte zadané termíny!! Zadání úkolů a vysvětlení pravidel čtěte pečlivě, mějte je 

při  plnění úkolů před sebou!! 

Znovu si zopakuj zápor, přehled bys měl mít v sešitě.  

Nezapomeň, že používáme don´t (pro I, you, we, they, množné číslo, víc osob) nebo 

doesn´t (pro he, she, it, 1 jméno, 1 označení) + sloveso v infinitivu (základní tvar bez –s, 

bez –ing)!!!       př. I don´t sing. She doesn´t sing. Peter and Jack don´t sing. 

Nezapomeň, že v kladných větách u osoby he, she, it, 1 jméno – musíš přidat s, nebo – 

es (po zakončení na –o nebo na sykavku – s,ch, sh), ale u osoby já= I – nesmí být – s – 

př. I sing. She sings. Peter and Jack sing. 

Vypracuj cvičení v PS str. 40-41 a všechna 3 pošli! 

PS str. 40/1 zakroužkuj správné slovo, škrtni nesprávné slovo, drž se výše uvedených 

pravidel! (nezapomeň, že u he, she, 1 osoba v kladné větě patří –s, v záporné se přestěhuje 

do slova doesn´t a pak už je základní tvar slovesa bez –s) - pošli 

 

PS str. 40/2 – PS str. 40/2 – buď pozorný při zadání: Stínovaná hlava se na něco ptá.  Světlá 

hlava( číslo jednotné) nebo hlavy (číslo množné) odpovídají. Doplň nejprve do bublin 

krátké záporné odpovědi- No, I don´t./ No, we don´t. Pak podle otázek a odpovědí napiš 

o dotyčné osobě nebo osobách záporné věty – př. když on řekne, já nečtu, ty napíšeš: On 

nečte v posteli. (He doesn´t read in bed.)V množném čísle by bylo oni nečtou.(They don´t 

read.) Jde o to, abys rozlišil: he/ she + doesn´t + sloveso bez –s        nebo they + don´t + 

sloveso bez – s - pošli 

PS str. 41/3 – Prohlédneš si obrázek a přečteš si větu – nebude správně. Př. Hraju na piano. 

– ale v ruce drží kytaru. -  máš opravit chyby- napsat jednu větu zápornou (He doesn´t play 

the piano.) a pak opravit – správnou kladnou větu (He plays the guitar. – nezapomeň u he/she 

– s, u they bez -s). Takže vždy píšeš o nich (He, She, They!!) a  2 věty, jednu zápornou a 

pak jednu kladnou. - pošli 



Psaní vět podle tabulky – cvičení napiš do sešitu English, tabulku neopisuj, úkol neposílej, 

zkontroluješ si a opravíš barevně  za týden podle webu. 

Activity Me   (piš: I)    My teacher (piš:she) 

1. play the drums no no 

2. get up at six o´clock yes no 

3. watch TV in the morning yes yes 

4. have cereals for breakfast no yes 

5. play computer games yes no 

6. go skiing yes yes 

7. write letters no no 

Vysvětlení : Pracuj podle tabulky a piš věty. Nezapomeň, že v kladných větách u osoby 

he, she, it, 1 jméno – musíš přidat -s, nebo – es (-es se dává po zakončení na –o nebo na 

sykavku – s,ch, sh- př. watches), ale u osoby já= I - nesmí – s být! 

př. 1. I don´t play the drums. My teacher (nebo She) doesn´t play the drums. 

 

 


