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PB (  Project 1 book - učebnice)  WB (Workbook- pracovní sešit)

V tomto týdnu se naučíme slovesa CAN -umím ,zápor CAN´T neumím, otázku a krátkou
odpověď.  Ve  zbývajících  týdnech budeme pouze  opakovat.  Ve dnech  15.6-17.6  odevzdejte
pracovní sešity, školní sešity a slovníčky ke kontrole ve škole  p. učitelce Svobodové nebo v
ředitelně 

Sloveso CAN - co umím

Základní význam slovesa CAN-   vyjadřuje, co umím

I can swim.  Umím plavat.
I can  play the giutare    Umím hrát na kytaru.
You can play tennis   Umím hrát tenis.

Tvary a použití

Sloveso CAN má tvary ve všech osobách stejné, nečeká vás žádný složitý časovací 
dril.

I can we can
you 
can

you can

he can
she can
it can

they 
can

Za slovesem vždy následuje významové sloveso v zákl. tvaru:

I can swim.
You can swim.
He can swim.
Stejně je to ve všech osobách. Žádné -S ve třetí osobě, nic takového se zde nekoná. 
Nemáte tedy na co zapomenout. 

Zápor

Zápor tvoříme jednoduše přidáním částice NOT. Toto slovo se píše většinou 
dohromady:

can't   vyslovuje se  kɑ:nt

Záporné CAN'T vyjadřuje, že něco NEUMÍM, NEMOHU 



I can't swim.
I can't help you.

Pozor na rozdíl ve výslovnosti. CAN se před významovým slovesem vyslovuje 
oslabeně /kən/, zatímco CAN´T má výslovnost plnou /kɑ:nt /. 

Otázka

Ani na otázkách nebude nic složitého. Sloveso se jednoduše přesune před podmět:

He can drive.- oznamovací
Can he drive?- tázací

Zde je opět několik odkazů pro zpestření.

https://www.youtube.com/watch?v=4HZsOaCea5M 
https://www.youtube.com/watch?v=l7r_jkIqvIg 
https://www.youtube.com/watch?v=oCAZMW4jMX8 

PB p.58 ex. 1.  Z odkazu si poslechni p. 58 ex. 1
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=global&selLanguage=en 
          ex. 2    Zapiš si tabulku do sešitu a potom utvoř a zapiš do sešitu 2 věty o tom, 
co umíš a 2 věty,co neumíš. 
           ex.3  Zapiš  otázku a krátkou odpověď do sešitu
     Can you fly?    Yes, I can.
                              No, I can´t.

WB p48 ex. 1  Podívej se na obrázky a napiš věty. Použij sloveso can nebo can´t a 
                         fráze v rámečku.    
              ex. 2  Podívej se ještě jednou na obrázky ve cvičení 1 a napiš otázky a 
                        odpovědi.
              ex. 3   Napiš k obrázkům, zda umíš nebo neumíš danou činnost. 
                         U obrázku č.8 napiš ještě jednu činnost, kterou umíš či neumíš.

Řešení.
WB p.48 ex.1    2 can play tennis 3 can draw 4 can’t ski 5 can dance 6 can’t ride a bike    
                               7 can play volleyball 8 can’t play the piano 9 can’t spell 10 can catch a ball 

WB p.48 ex.2  
2 Can Isabel and Adam play tennis? Yes, they can. 3 Can Samir draw? Yes, he can. 4 Can Dylan and 
Morgan ski? No, they can’t. 5 Can Bruce and Tess dance? Yes, they can. 6 Can Jasmine ride a bike? 

https://www.youtube.com/watch?v=4HZsOaCea5M
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=global&selLanguage=en
https://www.youtube.com/watch?v=oCAZMW4jMX8
https://www.youtube.com/watch?v=l7r_jkIqvIg


No, she can’t. 7 Can Flora and Kate play volleyball? Yes, they can. 8 Can Rosa play the piano? No, 
she can’t. 9 Can he spell? No, he can’t 10 Can the dog catch a ball? Yes, he / she / it can. 
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