
Řešení  a  hodnocení testu AJ, 6.4. – 10.4.2020, Glogarová 

 

Test 

1.cvičení 

1.Bob gets up at seven o´clock a.m.. 

2.Suzy plays the violin at quarter to ten a.m.. 

3.Bob and Suzy go swimming at quarter past one p.m.. 

4.Bob plays football at half past three p.m.. 

5.Bob and Suzy watch TV at ten to eight p.m.. 

6.Suzy goes to bed(to sleep) at quarter to ten p.m.. 

 

2.cvičení 

1.Where is William from? 

2.When do they get up? 

3.What have you got? 

4.When do Tom and Mary go swimming? 

5.How old are you? 

6.When do they play rugby? 

 

3.cvičení 

1.Ben plays the quitar. nebo Ben collects stamps. 

2.Ben doesn´t speak English. 

3.Mickie and Millie speak English. 

4.Mickie and Millie don´t play the guitar. 

5.Mickie and Millie don´t collect stamps. 

 

4.cvičení 

1.Does your sister go to school? 

2.Does your friend play tennis? 

3.Do you get up at eight o´clock on Saturday? 

4.Do you learn English at school? 

 

Hodnocení testu : Učivo čtvrté lekce pochopilo 10 žáků alespoň na 50 a více procent. Z toho 6 žáků 

na 90 - 100 %. Velmi chválím.               6 žáků neposlalo výsledky ani do 13.4. 

 Přítomný čas prostý je těžké učivo a budeme se k němu vracet. Problém, který se opakuje : 

rozeznat přítomný čas prostý, poznat, kdy se jedná o činnost opakovanou, pravidelnou. Pamatovat 

si, že ve 3.osobě čísla jednotného se k plnovýznamovému slovesu přidává na konec slovesa S v 

kladné oznamovací větě. Věty, ve kterých je podmět v ostatních osobách, umíte většinou dobře. 

Ti z Vás, kteří pracovali a pracují podle „vzorečku“, který jsem posílala, učivo zvládají. 

Věřím, že se brzy uvidíme a všechno si znovu zopakujeme. 

Pokud můžete, procvičujte gramatiku na CD, které je v pracovním sešitě. 

Velice oceňuji a chválím všechny žáky, kteří doma pracují. Oceňuji každou snahu. Posílám 

pochvalu také rodičům, kteří teď plní ještě více povinností než obvykle a vzdělávají své děti. 

 

 

Řešení uč.str.50, cv.1 

Píši pouze začátek vět. 

Kladné oznamovací věty : 1. Mike has got... 2. We play....3.Sarah goes skiing...4.We work in... 

5.Mr. West goes to...6.My parents watch...7.Mandy does her.... 

Záporné oznamovací věty : 1.Mike hasn´t got...2.we don´t play...3.Sarah doesn´t go....4. We don´t 

work...5.Mr West doesn´t go ...6. My parents don´t watch....7.Mandy doesn´t do …. 

 



 

 


