
30.3. -  3.4.2020  , Anglický jazyk, V.B, Glogarová

1.hodina
1.výklad – opakování. 
Tvoření otázky v přítomném čase prostém – upevňování učiva.

Otázku v přítomném čase prostém tvoříme pomocí pomocného slovesa DO/DOES.

                   1.                       2.                                                                                      3.

         DO/DOES + podmět(podstatné jméno, zájmeno) + plnovýznamové
                                                              4.
       sloveso v základním tvaru   + zbytek věty

Příklad : Do your friends take the bus to school ?
Překlad : Jezdí Tvoji kamarádi autobusem do školy ?
Zeptej se na podmět : KDO, CO jezdí autobusem do školy ?
Odpověď : Tvoji kamarádi – oni – 3.os.č.mn.

Příklad : Does Polly play computer games ?
Překlad :  Hraje Polly počítačové hry ?    
Zeptej se na podmět : KDO, CO hraje počítačové hry ?
Odpověď : Polly – ona – 3.os.č.j. 

Otázky v přítomném čase prostém začínají ve všech osobách DO - kromě– 3.osoby čísla jednotného
he,she,it - DOES .

Jak tvoříme otázku z kladné oznamovací věty ? 
Příklady :
Kladná oznamovací věta : Petr collects stamps.
Překlad : Petr sbírá známky .
Zeptej se : KDO, CO sbírá známky ?
Odpověď : Petr – on – 3.os.č.j. 
Otázka : DOES Peter collect stamps?
Odpověď : Yes, he does. No, he doesn´t .

Kladná oznamovací věta : Simon and John listen to music every day.
Překlad : Simon a John poslouchají hudbu každý den.
Zeptej se : KDO, CO poslouchají hudbu každý den ?
Odpověď : Simon a John – oni – 3.os.č.mn.
Otázka : Do Simon and John listen to music every day ?
Odpověď : Yes, they do. No, they don´t.

2.úkol Zkus pracovat samostatně, ale zachovej postup.(kladná oznamovací věta-překlad-zeptej se-
odpověz-vytvoř otázku a odpověd´). Napiš si na papír celý postup.
1.Mark likes karate.
Překlad :
Otázka na podmět:
Podmět:
Otázka v přít.čase pros.:
Odpověď:



2.We go to school every day.

3.Anna listens to the radio in the living room.

4.My parents go to bed at ten o´clock.

5.Eric and his brother play football before dinner.

Ke kontrole úkol č.2.

2.hodina 
1.Opakování slovní zásoby  PS 38,cv.1,2.

2.Změň věty oznamovací kladné na tázací  
1. Mark likes karate.
2. We go to football matches every Saturday.
3. Our lessons start at nine o´clock.
4. My internet friend collects music Cds.
5. Ben listens to the radio in the kitchen.
6. Jeremy has a karate lesson every Friday.
7. My parents go to bed at ten o´clock.

3.PS   35, cv. 4,5.

Ke kontrole : úkol 2,3.

3.hodina
Tvoření WH- otázky. 
Pokud tvoříme otázku v přítomném čase prostém pomocí WH- slov, budou WH-slova na začátku 
otázky. Např. Does Mark get up at seven o´clock? Vstává Mark v sedm hodin? - odpověď 
ano...ne.... WHEN does Mark get up? Kdy Mark vstává?- odpověď konkrétní fakta, Mark vstává v 7
hodin.Mark gets up at seven o´clock.

Zkus samostatně : Do Wendy and Jess start school at nine o´clock?Překlad:
Odpověď :
Zeptej se : When do Wendy and Jess start school?Překlad:
Odpověď:

Does Mellisa go swimming after school?Překlad:
Odpověď:
Where does Melissa go after school?Překlad:
Odpověď:

Does my mother listen to the radio in the morning?Překlad:
Odpověď:
When does my mother listen to the radio?Překlad:
Odpověď:

Do you go swimming in your free time?Překlad:
Odpověď:
What do you do in your free time?Překlad:



Odpověď:
Does Matthew live in London?Překlad:
Odpověď:
Where does Matthew live?Překlad:
Odpověď:

Does Lucy have a piano lesson on Monday?Překlad:
Odpověď:
When does Lucy have a piano lesson?Překlad:
Odpověď:

Ke kontrole :celou třetí hodinu
Využívejte také CD , které je vloženo v PS.

Mnoho zdaru.Jana


