
Milí žáci, 

moc Vás zdravím a posílám zadání učení na poslední týden tohoto školního roku od 15.6. 

Čeká nás v PS dodělat stránku 68. Ve cvičení 1 prosím doplňte do vět slova z rámečku. 

Ve cvičení 2 si nejprve pozorně přečtěte, co říká Polly a pak doplňte věty. 

Opakujte si slovíčka 7 lekce. 

Přes prázdniny prosím neztraťte Pracovní sešity a školní sešity. Budeme v nich v září pokračovat.  

Podívejme se jen letmo, co nás bude čekat v Unit 8. Jmenuje se It´s snowing! Sněží! (hezky 
načasované téma před prázdninami – tak doufejme, že nám tedy sněžit určitě nebude!!!  ) 

A budeme se v ní učit (od září), jak utvořit přítomný čas průběhový (present continuous). Ten 
používáme nejčastěji, když mluvíme o něčem, co probíhá právě teď. Zde trochu gramatiky k pročtení, 
abyste věděli, co nás bude čekat. Jak tento čas tvoříme? 

Kladná oznamovací věta 

Začneme tím nejdůležitějším. Ve všech osobách je tedy významové sloveso ve stejném tvaru, mění 
se pouze tvar slovesa být: 

I am working we are working 
you are working you are working 
he is working they are working 
she is working   
it is working   
 

Tvoření otázky 

Otázka je taky snadná. Opět je zde významové sloveso vždy ve stejném tvaru (zakončeno na ING) 
a pracujeme pouze se slovesem být. Pokud tvoříme otázku slovesa být, přehodíme pouze podmět 
s přísudkem: 

you are … are you … ? 
he is … is he … ? 

Tvoření záporu 

Zápor se tvoří neméně jednoduše. Určitě víte, že u slovesa být se tvoří zápor jednoduchým 
přidáním záporky NOT: 

you are you aren't (are not) 
he is he isn't (is not) 
 



Nejčastější použití tohoto času je, když se něco právě děje. 

My brother is sleeping.  Můj bratr právě spí. 
What are you doing?  Co teď právě děláš? 
Why is she looking at me?  Proč se ona na mě teď dívá? 
Susan isn't studying at the moment.  Susan právě teď nestuduje. 
Jack is only trying to help you.  Jack se Ti jen snaží pomoci. 
Where are all the people going?  Kam všichni Ti lidé jdou? 
I'm not eating the soup.  Nejím tu polévku. 
They're having dinner.  Oni právě večeří. 

 

 

Děkuji Vám všem za spolupráci po dobu distanční výuky a těším se na Vás všechny v září znovu ve 
škole!!!!!!!  Když bude o prázdninách pršet a nebudete mít nic jiného na práci, pouštějte si pohádky 
v AJ. 

S pozdravem 

 

Lenka Krylová 

 

 


