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PB (  Project1 book - učebnice)  WB (Workbook- pracovní sešit)

Opakování
Present simple  negativ Přítomný čas prostý zápor
Při tvoření záporu potřebujeme  pomocné sloveso DO, které spojíme se záporkouNOT. Vznikne 
nám pak slovo DON'T /dəʊnt/:

You live in Prague. You don't live in Prague.
You speak English. You don't speak English.

Pokud jde o 3. osobu j.č..musíme postupovat jinak.Koncové -S se neusadí na konci významového 
slovesa, ale spojí se spomocným slovesem DO které je v záporu DON'T a vznikne 
DOESN'T/dʌzənt/:

He lives in Prague. He don't lives in Prague.

He lives in Prague. He doesn't live in Prague.

4.B  My day
WB p.35 

ex. 3 Napiš věty v záporu.

ex.4 poslechni  ukázku z cd, které je součástí pracovního sešitu.
(lekce 4 poslech 1.18  , vyber správné odpovědi) Poslech si přehrávej několikrát a po 
částech.

4.C Free time
PB p.44  ex.1- opsat slovíčka do slovníčku
                        play footbal – hrát fotbal ….atd
               ex.2 -přečíst a přeložit články Molly, Kirk, Eddie a přiřadit                     
                       obrázky ke článkům  (řešení 1B,F,H , 2 A,D,G, 3C,E,I)  
                        like – mít rád, 
                        training- trénink
                        sports centre- sportovní centrum 
                        musical instrument – hudební nástroj
                        comics – komiks
WB p36 ex 1 – vyber slova z rámečku a zapiš pod obrázek
              ex.2 slova z prvního cvičení zařaď do správného sloupečku.
                   Poku si nevíš rady,použij při vypracování učebnici str. 44 cv.1
               ex 3. utvoř věty se slovy play, go nebo collect



PB p45 Present simple 3 osoba jednotného čísla
      ex .3a) napsat do sešitu věty z rámečku a doplnit správný tvar u 3 osoby j,č,
 I play footbal.                      She plays tennis. 
We have piano lesson.          He has training.
They watch TV.                    He watches DVDs. 
I go swimming.                    She goes ti dance school.
    ex. 3b) spoj osoby se správným tvarem slovesa.
WB p36 ex 4   zakroužkuj správný tvar slovesa,

Ve všech osobách je tedy tvar slovesa stejný, Ve 3.osobě jednotného čísla totiž dochází k malé 
změně: přidává se zde koncové -S:

He writes He speaks He reads
She writes She speaks She reads
It starts. It sounds good. It rains a lot here.

U nepravidelných slovesa go a do se ve 3.osobě j.č.přidává -ES. Obě slovesa mají nepravidelný 
pravopis a navíc i nepravidelnou výslovnost. U slovesa have pak dochází ke změně pravopisné i 
výslovnostní:

I go/ gəʊ/ he goes /gəʊz/
I do/du:/ he does /dʌz/
I have /hæv/ he has /hæz/

Thank you and good luck!

V případě potřeby využijte mailový kontakt: rvalaskova1@seznam.cz

Pokud by měl někdo z Vás zájem, je možné využít odkaz viz níže. Najdete tam 
procvičování učebnice Project 4th ed. Učivo 5.ročníku odpovídá dílu Project 1.  
https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs 
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