
5.ročník : 

Nové učivo – Present simple. Questions and short answers, wh-questions 

Do malého sešitu přepsat tabulky gramatiky z učebnice str. 47 cv.č. 3a a 4.  

1.tabulka : 

Questions :Do you play volleyball ? Do you go swimming ? Do you collect things ?  

Answers :Yes, I do. No. I don´t. 

Questions :Does he like sport? Does he watch TV ? 

Answers : Yes, he does. No, he doesn´t. 

Ke 2. tabulce přidávám další věty : 

Where do you play tennis ? ( Kde hráváš tenis ? ) 

When does she go to school? ( Kdy ona chodívá do školy ? ) 

What do you do in your free time?  ( Co děláváš ve svém volném čase ? ) 

Why does he go swimming ? ( Proč on chodívá pravidelně plavat ? )  

Do malého sešitu take vypracovat cv.č. 3b  a 5 na str. 47 

Pracovní sešit str. 39 cv.č. 3, 4 a 6 vypracovat 

Procvičování gramatiky „present simple tense“ : 

Přikládám  internetové odkazy ke 2  interaktivním hrám.  

https://www.pinterest.es/pin/786370784915467520/ 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Do_or_doe

s/Do_or_Does_jn104741fe 

( zkopírovat adresy odkazu, vložit do internetového vyhledávače a kliknout na ně ).  

 

Přikládám k vypracování 2 pracovní listy ve formátu pdf Present simple1 a Present simple2. 

Překlad některých vět : 

1.pracovní list  

Společně nezmeškají žádný  tenisový duel. ( 6. obrázek ) 

On je žebrák, nemá žádné peníze. ( 9. obrázek ) 

https://www.pinterest.es/pin/786370784915467520/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Do_or_does/Do_or_Does_jn104741fe
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Do_or_does/Do_or_Does_jn104741fe


Marina zalévá květiny každý den. ( 11. obrázek ) 

Susan does never gives up – Susan se nikdy nevzdává. ( 12. obrázek ) 

Mé housle jsou drahé, nikomu je nepůjčuji. ( 13. obrázek ) 

2. pracovní list  

Co potřebuješ pro přípravu tohoto koláče/ dortu? ( 10. věta ) 

Kolik stojí tvůj mobil? ( 12. věta ) 

Martha nerada jí zeleninu. Nesnáší ji. ( 14. věta ) 

Kam chceš jet na další letní dovolenou? ( 16. věta ) 

Proč si nepřipravíš nějaký čaj? Dobře. Připravím. ( 20. věta ) 

 

Procvičování učiva „Daily routines“ 

Přikládám internetový odkaz k 1 interaktivní hře. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_Routi

nes/Daily_Routines_nh18772on 

 

Procvičování gramatiky “present simple and continuous tense” : 

Připomínám :  

Present simple tense se v angličtině tvoří pomocí významových sloves bez “to” a ve 3. osobě 

jednotného čísla se k nim přidává koncovka -s nebo -es. ( We go to school every day. -

Chodíme do školy každý den. He plays football every Sunday. – On hrává fotbal každou 

neděli.)  

Present continuous tense se v angličtině tvoří pomocí pomocného slovesa to be v náležitém 

tvaru dané osoby ( I am/ I´m , you are/ you´re, he is/he´s, she is/she´s, it is/ it´s, we are/ 

we´re, you are/ you´re, they are/ they´re ) a významového slovesa s koncovkou –ing. ( I´m 

watching TV. – Právě teď se dívám na televizi. She is writing her homework. – Ona právě teď 

píše svůj domácí úkol. ) 

Přikládám 1 odkaz k procvičování tohoto učiva. 

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/patrizias-pilot ( zkopírovat 

adresu odkazu a vložit jej do internetového vyhledávače ) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_Routines/Daily_Routines_nh18772on
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_Routines/Daily_Routines_nh18772on
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/patrizias-pilot


Po otevření si nejdříve projít slovní zásobu k poslechu videa v části PREPARATION ( je nad 

videem ), poté si pustit video “Patricia´s a pilot”. Po poslechu videa ( třeba i opakovaném ) si 

projít 1. i 2. hru ( jsou pod videem ).  

Poté vypracovat pracovní list ( worksheet ) , který přikládám ve formátu pdf . 

AJ 5. ročník grammar-chants-patrizias-a-pilot-worksheet.pdf
 

( stačí jej vložit do wordu, otevřít a vytisknout ). 

Úkol č. 1 – přiřadit slova k obrázkům. 

Úkol č. 2 – po opětovném poslechu “grammar chant” zakroužkovat správnou možnost. 

Úkol č. 3 – Tvoření vět pomocí sloves v “present simple a present continuous tense” ( tato 

slovesa jsou v tabulce nad větami, stačí jen vybrat správnou možnost. ). 

Úkol č. 4 – Co děláš každý den a co děláš právě teď? Nakresli obrázky a napiš o nich pár vět. 

 


