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

Opakování
1.Klikni na následující odkazy
1.procvičováni přítomného času
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise2?cc=global&selLanguage=en 
2. procvičování přítomného času – zápor
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise3?cc=global&selLanguage=en 
2. PB p.47 ex 2. Znovu si přečti příběh na str.46  a rozhodni, které tvrzení je
                           pravdivé, které nepravdivé a ke kterému  nejsou informace. Řešení 
                           je na konci zadání úkplů a je na vás, ak to využijete,

Výklad

Přítomný čas otázky a krátké odpovědi.

Při tvorbě otázky v přítomném čase – present  potřebujeme pomocné sloveso DO, které již známe z
present simple negative.

You live in Prague.       otázka    Do you live in Prague?   

                                     odpověď   Yes, I do.    nebo   No,I don´t.

You speak English.                      Do you speak English?

                                                      Yes, I do.    nebo   No,I don´t.

You read magazines.                   Do you read magazines?

                                                     Yes, I do.    nebo   No,I don´t.

He lives in Prague.                       Does he live in Prague?

                                                     Yes, he does,    nebo    No, he doesn´t.

Výsledkem je tedy to, že v otázce máte vlastně dvě slovesa: pomocné sloveso (do/does) a 
významové sloveso (live, speak, read,atd).

PB p.47 ex. 3 a) Zapiš si tabulku do sešitu

                                       play volleyball?   

                        Do you   go swimming?           Yes, I do.       No, I don´t.

                                       collect things?

                        Does he like sport?                      Yes, he does.     No, he doesn´t.

              ex. 3 b)  Doplň otázky slovesem do ve správném tvaru (ústně)

             

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise2?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise3?cc=global&selLanguage=en


             ex.4   Pokud otázka začíná slovem Where nebo When je pořádek slov 

                       stejný jako v otázkách, na které odpovídáme krátce.

                   Napište si tabulku do sešitu,

                  Where do you play tennis?   When does she go to school?

WB p.39 ex. 3  Doplň otázky s do nebo does

                ex.4. Dej slova do správného pořadí a utvoř otázky

   

Řešení

PB

p.47 ex.2      1 False.  2 False.  3 True.  4 False. 5 It doesn’t say   6 True.7 It doesn’t say.  8 True.  9 True. 

WB 

p.39 ex.3      2 Do  3 Do  4 Does   5 Do  6 Does   7 Does   8 Do   9 Does   10 Do 

         ex.4       2 When do Nina and Lily start school       3 Where does Rashid play volleyball             

                         4 When does your mum listen to the radio 5 Where do your friends have lunch              

                       6 When do you watch TV        7 Where does your cousin live             
                        8 When does Ava have her piano lesson
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