
5C – anglický jazyk 

Slovíčka z celé 4 lekce si procvičuj na stránce  

www.anglinaplus.cz – slovíčka – základní škola – project 1 – 4ABCD 

zde se je i lépe naučíš.  

Dnes se pojďme  podívat na to, jak tvoříme otázky v přítomném čase 

prostém: 

- otázku tvoříme pomocným slovesem DO nebo DOES 

V pracovním sešitě na str. 70/4.5 máte v tabulce znázorněno, kdy používáme 

pomocné sloveso „Do“ a kdy „Does“ – to používáme pouze ve 3. os. č. jednotného. 

Budeme vycházet z nejznámější otázky: Do you speak English? Mluvíš anglicky?  

Přepište si (nebo vytiskněte a nalepte) do školního sešitu: 

1. Do I speak English? – Mluvím anglicky? 

2. Do you speak English? – Mluvíš anglicky?  

3. Does he (she, it) speak English? – Mluví (on, ona, to) anglicky?  

 

1. Do we speak English? Mluvíme anglicky? 

2. Do you speak English? Mluvíte anglicky? 

3. Do they speak English? Mluví (oni) anglicky? 

 

- osvědčila se mi pomůcka, abyste nezapomínali při tvoření otázky na 

pomocné sloveso, říci si, že se DOTAZUJEME, proto je v otázce DO 

Odpovídáme: 

Yes, I do…… Yes, he does              Ano, mluvím………Ano, mluví   (on) 

No, I don´t ……. No, He doesn´t       Ne, nemluvím……. Ne, nemluví   (on) 

- pomocné sloveso DO nebo DOES je buď úplně na začátku otázky nebo 

za tázacím zájmenem what, when, where…např. When do you get up? 

Where does your mum work? How many brothers do you have? 

- Další důležité pravidlo: pokud je v otázce pomocné sloveso DOES, 

sloveso už koncovku s nemá!!! 



- Např.: Where does your friend live?( live je bez s ) 

           He lives in Žatec. ( v odpovědi už má sloveso ve 3.os.j.č. 

koncovku s) 

 

Vypracujte si v učebnici na str. 47 cv. 3b ( doplníte do / does) a 47 / 

5a ( také doplníte do / does , ale tentokrát nebude na začátku věty, 

ale na místě lomítka )  

 

Vypracujte v pracovním sešitě tato cvičení: 

38/ 3 – změň věty oznamovací v otázky 

39/ 4 – napiš otázky k daným odpovědím (When=kdy, Where=kde, What=co,jaký) 

39/5 – přečti si o Nelly a doplň otázky, potom napiš krátké odpovědi 

Připomínám, že pouze ve 3. os. č.j.  používáme „does“ nebo „doesn´t“ ( tedy 

když je to on, ona, ono, můj kamarád, moje maminka, Lucy….) 

Všechna vypracovaná cvičení posílejte na halvatovaradana@gmail.com do 7.5.  

Děkuji za spolupráci. Už mi chybíte a těším se na Vás.  

S pozdravem Radana Halvátová 

Když nebude něco jasné neváhejte mi napsat, mohu i vysvětlit telefonicky.  

 

mailto:halvatovaradana@gmail.com

