
ANGLICKÝ  JAZYK  -  IV. B,  SKUPINA  P.  UČ.  SPÖRLOVÉ 

(úkoly na týden 25. 5.  -  29. 5.) 
 

1. Tvoř ústně věty v čase přítomném průběhovém. 
     Ze tří uvedených slov utvoř větu oznamovací kladnou,¨ 

     oznamovací zápornou, otázku a krátké odpovědi.  

     Pracuj dle vzoru:  já  -  jíst  -  jablko 

     - I´m eating an apple. 

     - I´m not eating an apple. 

     - Am I eating an apple?  Yes, I am.  No, I´m not. 

 

     on  -  číst  -  kniha             my  -  běžet  - park 

     ty  -  plavat  -  bazén        ona  -  hrát  -  housle 

     pes  -  pít  -  voda               oni   -  sedět  -  gauč 
 

2.  Učebnice 24/2 
      Přečti si otázky a krátké odpovědi. 

      Dle vzoru tvoř otázky k obrázku. 

 

3.  Učebnice 25/ obrázky 1 - 6 
      Text čti nahlas, věty přelož do češtiny. 

 

4.  Sešit  A  -  D 
      Věty napiš se správným slovosledem a přelož do češtiny. 

      Vzor:  am  doing  I  my  homework. 

                 I am doing my homework.   Dělám (píši) svůj domácí úkol. 

 

                 Is   cat  sleeping  your ? 

                 Is  your  cat  sleeping?  Spí tvoje kočka? 

 

     Uspořádej tyto věty: 

     dad  not  My  a  is  tea  drinking .    

     you  to  the  cinema  Are  going?     

     the  your  sitting  kitchen  Is  in  sister? 

     pool  are  diving  We  the  in. 

     dog  The  sleeping  in  not  the  bed  is. 

 

    Toto cvičení pošli, prosím, ke kontrole. 

 

5.  Pracovní sešit 24/2 
 

Řešení některých úkolů z minulého týdne: 

Věty opiš do A - D a přelož. 
Ty piješ vodu.               You are drinking water. 

Ty nepiješ vodu.          You aren´t drinking water. 

My jíme zmrzlinu.       We are eating an ice cream. 

My nejíme zmrzlinu.   We aren´t eating an ice cream. 

On hraje hokej.             He is playing hockey. 

On nehraje hokej.        He isn´t playing hockey. 

Oni čtou knihy.             They are reading the books. 



Oni nečtou knihy.        They aren´t reading the books. 

Ono (to) sedí.                It is sitting. 

Ono (to) nesedí.           It isn´t sitting. 

Ona běží.                       She is running. 

Ona neběží.                  She isn´t running. 

 

Věty opiš do A - D, přelož do češtiny, 

utvoř otázku a odpověz krátce kladně i záporně. 
 

I´m reading the comics.  Já čtu komiksy. 

Am I reading the comics?  Yes, I am. No, I´m not. 

 

They are sleeping in the bedroom.  Oni spí v ložnici. 

Are they sleeping in the bedroom? Yes, they are. No, they aren´t. 

 

He is running to school.  On běží do školy. 

Is he running to school? Yes, he is. No, he isn´t. 

 

We are swimming in the pool. Plaveme v bazénu. 

Are we swimming in the pool? Yes, we are. No, we aren´t. 

 

She is sitting in the living room. Ona sedí v obývacím pokoji. 

Is she sitting in the living room? Yes, she is. No, she isn´t. 

 

Opakovací PL Minitest 
cv. 3  square, castle, statue, river, church 

cv. 4  village, city, town 

 
 


