
4.r. AJ - skupina pí Svobodové  - učivo -  11.- 15.5.  

1. SŠ – zapiš si:   Pamatuj:  

Já jdu do kina. (do koupelny, do třídy…) – I am going to the cinema. (to the bathroom, to the classroom…)  

Pozor ale:  do školy – to school    (bez členu „the“) 

do práce – to work  (bez členu „the“)  

domů – home   (bez členu, bez předložky) 

 

  2. Opakuj si ústně (pokud chceš, můžeš si i napsat) – překlad oznamovacích vět v průběhovém čase: 

My sedíme v obývacím pokoji. Petr si hraje s míčem. Jana jí červené jablko a  já jím zelené jablko. 

Oni  nejdou do kina. My píšeme test. Tvůj kamarád běží do školy. Moje babička teď nespí. Jeho  

tatínek  nejde do práce. Můj bratr jde domů. Její učitelka čte. 
 

3. SD:   a) Sestav správně věty a napiš je:  b) Věty  přelož do češtiny: 
 

1. doing  homework  not I my am .                  Nápověda: wait for a bus – čekat na autobus 

2. Tv are watching we . 

3. are  for  a bus they waiting ?     

4. a letter is writing she ?  

Dobrovolně: přiložený PL-přání pro maminku (Druhou květnovou neděli má i tvoje maminka svátek, tak 

si pro ni můžeš dotvořit  přání, pokud máš možnost  PL vytisknout.)        
 

Řešení úkolů (4. – 8.5.) 

Cvičení – opiš a přelož:         

Já píšu svůj (můj) domácí úkol. – I am writing my homework.   

Já nepíšu svůj domácí úkol. – I am not writing my homework. 

Ona běží. – She is running. (Pozor – dvě „n“!)        

Ona neběží. – She is not runnig. 

Oni se dívají.  - They are looking.          

Oni se nedívají. - They are not looking. 

Ty mluvíš. – You are speaking.           

Ty nemluvíš. -You are not speaking.          

To skáče. – It is jumping.            

To neskáče. – It is not jumping. 

On pije. – He is drinking.           

On nepije. – He is not drinking. 

My si hrajeme. – We are playing.          

My si nehrajeme. – We are not playing. 

3. SD – a) My mum is sitting on the sofa.   b)  Moje maminka sedí na pohovce. 

  Her parents are dancing.    Její rodiče tančí. 

Your teacher is eating an apple.   Tvůj učitel jí jablko. 

They are not  playing  football.   Oni (teď) nehrají fotbal. 

We are not singing an English song.   My (teď) nezpíváme anglickou píseň. 

Is she  sleeping ?     Spí (ona) ? 

Are they going to the cinema?   Jdou (oni) do kina? 


