
 

Milí žáci, 

Vzhledem k nastalé mimořádné situaci vám budu pravidelně zveřejňovat 

práci na webových stránkách školy. Tato zadaná práce je do 27.3. 

Doporučuji pracovat průběžně, nikoli vypracovat vše najednou. 

Přílohy viz níže můžete vyplněné poslat ke kontrole na  

mjaresova@zsbrezenecka.cz 

 

1. Zapiš si do gramatiky na NOVOU STRÁNKU 

 

PRESENT SIMPLE 

(PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ) 

POUŽITÍ: 

 

 

 

 
• zvyk či činnost, která se opakuje ( každé úterý mám trénink) 

• stav, který trvá dlouhodobě či stále je (love, like, live) 

• všeobecná pravda (fakt) např.: Hrušky rostou na stromě. Někteří ptáci jedí ryby. 

 

!      Není důležité, zda děj probíhá v okamžiku, kdy se mluví     ! 

 

SIGNÁLNÍ SLOVA:  every day/year/... 

    in the morning/evening 

    on Monday 

    sometimes/usually/never/always 

 

TVORBA: 

+  POSITIVE SENTENCES 

vzorec: PO + významové sloveso + ostatní 

  I live in the Czech republic. 

  You do your HW every weekend. 

  We play football on Monday. 

  They learn English. 

 

 

 

POZOR NA 3.os. č.j. 

Ve 3.os. č.j. „syčíme“ 1x a od začátku. 

K významovému slovesu přidáme koncovku –s nebo –es 

I do 

past now 
future 
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  3.os. č.j. + významové sloveso + -s + ostatní 

  He does his HW. 

  She learns English. 

  It lives in The Czech Republic. 

 

 

 

 

 

Pravopisné změny: 

• končí-li sloveso na sykavku (vyslovenou) vyslovíme „iz“, píšeme „es“ 

watch → watches   dress → dresses 

dance → dances   touch → touches 

 

 

• končí-li sloveso na souhlásku a „y“ změkčujeme na „ies“ vyslovíme „z“ 

carry → carries   marry → marries 

fly → flies    try → tries 

 

- NEGATIVE SENTENCES 

vzorec:     PO + pomocné sloveso DO + záporka NOT (= DON´T) + významové 

sloveso + ostatní  

  I do not live in Prag. = I don´t live in Praque. 

  You do not cook. = You don´t cook. 

  We do not play tennis. = We don´t play tennis. 

  They do not do their HW. = They don´t do their HW. 

 

  3.os. č.j. + (DO + ES =) DOES + NOT (= DOESN´T) + významové 

sloveso + ostatní 

  He does not play tennis. = He doesn´t play tennis. 

  She  does not cook. = She doesn´t cook. 

  It does not fly. = It doesn´t fly. 

 

 

 ? QUESTIONS 

vzorec: pomocné DO + PO + významové sloveso + ostatní 

  Do you live in Prague?  Yes, I do 

       No, I don´t 

  Do they learn English?  Yes, they do 

       No, they don´t 

 

 



 

  pomocné DOES + 3.os. č.j. + významové sloveso + ostatní 

  Does he play football?  Yes, he does 

       No, he doesn´t 

  Does she cook?   Yes, she does 

       No, she doesn´t 

  Does it fly?    Yes, it does 

       No, it doesn´t 

 

POZN.: Pravidla tvoření neplatí pro slovesa to be 

       have got 

       can 

       must 

 

 

 

2. Online procvičování 

Kladné věty - https://www.montsemorales.com/gramatica/PresSimp1.htm 

https://englishmaven.org/HP6/Present Tense Exercise 7.htm 

 

Kombinace + a - - 

https://englishmaven.org/HP6/Present%20Tense%20Exercise%2011.htm 

 

+/-/? -  http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/pritomny-cas-prosty-text-cislo-1/ 

 

 

https://www.montsemorales.com/gramatica/PresSimp1.htm
https://englishmaven.org/HP6/Present%20Tense%20Exercise%207.htm
https://englishmaven.org/HP6/Present%20Tense%20Exercise%2011.htm
http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/pritomny-cas-prosty-text-cislo-1/

