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Žák umí použít přítomný prostý čas při popisování běžných denních aktivit a
týdenníího režimu. Žák umí vytvořit kladnou i zápornoou větu v tomto čase, umí
reagovat na otázky, užívá krátké odpovědi. Žák se seznámí s termínem „pomocné
sloveso“

Pomůcky

- žádné -

Cílová skupina

4. ročník

Stupeň a typ vzdělávání

základní vzdělávání – první stupeň – druhé období

Datum

1.3.2012

Přít
Přítomný čas prostý používáme, když :
• mluvíme o věcech a činnostech, které se v
přítomnosti opakují, tedy o obvyklých
činnostech, např. denní režim
• mluvíme o svých koníčcích, o tom co máme
rádi,
• mluvíme o svých zvycích, např. Každou sobotu
jezdíme s rodiči na návštěvu k babičce.,
• mluvíme o rozvrhu hodin ve škole.
Tento čas se používá i v jiných případech,
ale ty se dozvíš až na 2.stupni

Přítomný prostý čas
OZNAMOVACÍ VĚTA
KDO, CO + SLOVESO V ZÁKLADNÍM TVARU + ZBYTEK
VĚTY
•

I

like

chocolate ice-cream.

•

You

like

chocolate ice-cream.

•

He, she, it

likes

chocolate ice-cream.

•

We

like

chocolate ice-cream.

•

You

like

chocolate ice-cream.

•

They

like

chocolate ice-cream.

Pamatuj si!!!
Ve 3. osobě jednotného čísla, tedy vždy, když
mluvíme o jednom muži, jedné ženě nebo
jedné věci či zvířátku, musíme ke slovesu v
anglické větě v přítomném prostém čase
přidat písmenko

S.

• My father likes football.
• My mummy likes reading.
• My cat likes milk.

Přítomný prostý čas
ZÁPORNÁ VĚTA
KDO, CO + DO NOT / DOES NOT + SLOVESO V ZÁKLADNÍM
TVARU + ZBYTEK VĚTY
•

I

do not (don´t)

like

carrot ice-cream.

•

You

do not (don´t)

like

carrot ice-cream.

•

He, she, it does not (doesn´t)

like

carrot ice-cream.

•

We

do not (don´t)

like

carrot ice-cream.

•

You

do not (don´t)

like

carrot ice-cream.

•

They

do not (don´t)

like

carrot ice-cream.

Všimli jste si, že písmenko S se u 3.osoby jednotného
čísla přidává i v záporu ?

Přítomný prostý čas
OTÁZKA
DO / DOES + KDO, CO + SLOVESO V ZÁKLADNÍM TVARU
+ ZBYTEK VĚTY ?
• Do

I

like

English?

• Do

you

like

English?

• Does

he, she, it

like

English?

• Do

we

like

English?

• Do

you

like

English?

• Do

they

like

English?

Písmenko S musí být u he, she, it i v otázce.

Pomocné sloveso
DO/ DOES
DO / DOES používáme v přítomném prostém čase k
vytvoření záporu a otázky.
DO i DOES říkáme pomocné sloveso právě proto, že nám
pomáhají vytvořit zápornou větu a otázku.
POZOR! Do je také normální sloveso. V překladu
znamená dělat.

I don´t do my homework at the weekend.
(Nedělám úkoly o víkendu).

Does she do her homework in the evening?
(Dělá si úkoly večer?)

Přítomný prostý čas
KRÁTKÁ ODPOVĚĎ
Do you like tomatoes?

Yes, I do.

No, I don´t.

Does he like milk?
Yes, he does.

No, he doesn´t.

TVOŘ OZNAMOVACÍ VĚTY
Co tihle lidé obvykle dělají ve svém volném čase?

TVOŘ ZÁPORNÉ VĚTY
Říkej, co lidé většinou nedělají v noci.

ODPOVÍDEJ NA OTÁZKY
Používej krátké odpovědi.

Do you like sport?
Does your mum like playing football?
Does your dad like milk?
Do dogs like cats?
Does your friend like school?
Do you like mushrooming?
Does your English teacher like tomatoes?

Verb „have got“ in present simple tense.
Sloveso mít v přítomném prostém čase.
V přítomném prostém čase už umíte správně používat sloveso být (be) a sloveso umět / moci (can).
Tato slovesa si v přítomném prostém čase sama tvoří otázku i zápor.

Sloveso mít si také tvoří, pokud mluvíme o vlastnictví, otázku i zápor – což jste právě v prezentaci
viděli.
!!! U slovesa mít lze ale tvořit v přítomném čase prostém otázku i zápor pomocí „pomocného slovesa
DO“. Např:
• I don´t have a pet.
• She doesn´t have a sister.
• Do you have a brother?
• Does she have brown eyes?
POZOR!:

• Všimli jste si, že v tomto případě již nepoužíváme „got“ a také, že má sloveso have pro
všechny osoby stejný tvar.
• Pokud použiješ pomocné sloveso „do“ k tvorbě otázky – musíš tímto slovesem také
odpovídat., Např. : Do you have short hair ? - Yes, I do. / No, I don´t.

Answer the questions, use short answers:
Odpovídej na otázky krátkou odpovědí:
Be careful, dávej pozor

•
•
•
•
•
•
•

Do you have green eyes?
Have you got big ears?
Has a cat got sharp claws?
Does a dog have whiskers?
Have you got pink pencil case?
Do you have curly hair?
Does your friend got a pet?
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