
Anglický jazyk (11. 5. – 15. 5. 2020) 

Milé děti, 

ve druhém květnovém týdnu se zaměříme na práci s přítomným prostým časem. Je to čas, který čeština 

nemá. Máme pouze jeden přítomný čas na rozdíl od angličtiny. Níže uvedená příslovce se snažte naučit. 

Do ŠS zapište tento zápis:  

Přítomný prostý čas (Present simple)  

Používá se v situaci, kdy se něco v přítomnosti opakuje:  

✓ vždy (100%) = always [‘ɔ:lweɪz] 

✓ obvykle (90%) = usually [‘ju:ʒʊəlɪ] 

✓ často (70%) = often [‘ɒftən]  

✓ někdy (50%) = sometimes [‘sʌmˌtaɪmz]  

✓ nikdy (0%) = never [‘nevə] 

3. os. j. č. = koncovka - s 

            1. I work – já pracuji        1. We work – my pracujeme 

             2. You work – ty pracuješ                            2.You work – vy pracujete   

             3. He works – on pracuje                            3. They work – oni, ony, ona pracují  

                She works – ona pracuje 

                It works – ono pracuje   

Pokud máte opsáno a ohodnoceno, další úkol vás čeká v podobě videa č. 1. Na základě poslechu tohoto 

videa vypracujte písemně v PS str. 62, 63 a ústně v učebnici str. 50.  

Odkaz na video č. 1 (Happy street 2-7. L. přít. prostý, 3. os. j. č.): 

https://www.youtube.com/watch?v=e2zLwNNl7oE 

Uvádím ještě odkaz na video č. 2, kde si děti mohou znovu připomenout slovní zásobu 7. lekce. 

Odkaz na video č. 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=e2zLwNNl7oE


https://www.youtube.com/watch?v=Tt1QibusT6w  

Kdo chce, může ještě využít k procvičování tyto odkazy:  

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-1-uroven/133 

https://skolakov.eu/ 

https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs 

Nejlépe do 18. 5. mně prosím pošlete ke kontrole PS str. 61 a 62. Str. 63 v PS si děti určitě zvládnou 

zkontrolovat samy (dle videa). Ať se daří. 

 

Pozn. 

Paní Swierschová mě seznámila a požádala o uvedení další možnosti, jak se děti mohou samy anglicky 

učit. Jedná se o aplikaci wocabee.app, která slouží k procvičování slovíček. Pokud chcete vědět více 

informací, ozvěte se p. Swierchové na tel. číslo 777 557 214 co nejdříve. 

Mgr. H. Vojkůvková 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tt1QibusT6w
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-1-uroven/133
https://skolakov.eu/
https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs

