16 th March
Monday

LIKE + ( - ing)
(Mít rád)
Jednotné číslo
1. I
2. You
3. He

like playing
like playing
likes playing

tennis
tennis
tennis

já
- - -

rád hraji
rád hraješ
rád hraje

tenis
tenis
tenis

She

likes playing

tennis

- - -

ráda hraje

tenis

It

likes playing

- -

rádo hraje

tenis

tennis

U které osoby jednotného čísla jsi napsal koncovku (-s) ? Vyznač barevně danou osobu i
koncovku (-s).
Množné číslo
We

like playing

tennis

my

rádi hrajeme

tenis

You

like playing

tennis

vy

rádi h - - - - - -

tenis

They like playing

tennis

oni (chlapci)

rádi hrají

tenis

ony (dívky)

rády hrají

tenis

ona (děvčata)

ráda hrají

tenis

Rozhovor
A: Do you like playing computer games?
Hraješ rád počítačové hry? (TY)
B: Yes, I do.

X

No, I don´t.

Ano, hraju. (JÁ)

Kterým slovesem tvoříme otázku?

Ne, nehraju. (JÁ)

D-

Kterým slovesem se ptáme, tím s - - - - - - - m odpovídáme.
Jak vytvoříme zápor? K danému slovesu připíšeme N - T.

DON´T = DO N - T

A: Does he like shopping ?

Rád nakupuje? (ON, tvůj kamarád))
B: Yes, he d - - s.

X

No, he doesn´t.

Ano, nakupuje. (ON)

Ne, nenakupuje. (ON)

A: Does she like dancing?
Ráda tančí? (ONA, tvoje kamarádka)
B: Yes, she does.

X

No, she doesn´t.

Ano, tančí. (ONA)

Ne, netančí. (ONA)

Kterým slovesem tvoříme otázku?

D--S

Kterým slovesem se ptáme, tím s - - - - - - - m odpovídáme.
Jak vytvoříme zápor? K danému slovesu připíšeme N - T.

DOESN´T = D - - S

N - T

Tyto věty přepiš a přelož do angličtiny. Zkus ke každé větě nakreslit obrázek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Peter doesn´t like playing football.
Lucy likes watching sports programme.
He likes writing letters.
She doesn´t like playing basketball.
I like dancing.
I don´t like swimming.

PLAY – PLAYING

DANCE – DANCING

WRITE – WRITING

SING – SINGING

WATCH – WATCHING

GO – GOING

………………………………..

……………………………..

Vymysli další dvě slovesa a podle vzoru je napiš na tečkami označené místo. Sleduj, jak se u
sloves mění koncovka. Barevně vyznač (-ing).
Jak se ti pracovalo? (vyber a nakresli)

Pracuj samostatně.
Použij učebnici, pracovní sešit, popřípadě i internet pro zjišťování informací.
Daný úkol si přečti a zjisti si, co znáš a co máš doplnit (důležitá jsou zejména slovesa).
Pokud něčemu nerozumíš, přečti si zadání ještě jednou. Pokud stále nerozumíš, obrať se
na svého sourozence či rodiče. V každém případě si vše vysvětlíme po návratu do školy.

