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ZADÁNÍ Z AJ – I.SCHYBALOVÁ  8. - 12. 6. 2020   

                                      

Milí žáci, 

posílám vám práci na další týden.  

Kdyby něco nebylo jasné, pište. 

Mějte se pěkně!  

Zdraví, 

I.Schybalová                     OUP 

_____________________________________________________________________________________________ 

Podrobně: 

MONDAY                    8th June, 2020 

UNIT 6B: Present continuous (= přítomný čas průběhový) 

Uč. s. 66/1 prohlédnout obrázky,  poslech – odpovědi ústně, všimnout si slovesných tvarů, přemýšlet, jak 

se tvoří 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Nová slovíčka zapsat do Vocabulary (+ datum, nadpis) 

Uč. 66/2 ústně 

Do English (+datum): 

Přítomný čas průběhový 

- Vyjadřuje, co se děje právě teď, v tuto chvíli (zrovna teď ta aktivita probíhá) 

- Tvoří se tak, že dáme sloveso být (am/is/are) + další sloveso a k němu přidáme –ing 

- Př.:   I am watching TV now.  

- Zkráceně:  I‘m watching TV now. 

- Pozor na:  play – playing, fly - flying  (tvrdé Y a měkké I za sebou) 

do – doing, go – going  (nenechat se nachytat) 

have – having,  write - writing (E zmizí)    

swim – swimming, sit - sitting (zdvojíme souhlásku – krátká slova, končící na 

souhlásku) 

- Bývá ve větě doprovázeno výrazy: now, at the moment 

 

PS 54/1 – napsat čísla do rámečků u obrázků, zkontrolovat si, ohodnotit známkou nebo smajlíkem 

Řešení:   

 

Video – present continuous https://www.youtube.com/watch?v=Dl8g2pZ82ME 

 

5.B 

Woof! 

I’m waiting 

for a bone… 

Shrnutí práce na tento týden: 

Uč. s. 66 - 67 

PS s. 54 – 55 

Vocabulary, English 

Video, online cvičení 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=Dl8g2pZ82ME
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THURSDAY                 11th June, 2020 

Present continuous - affirmative (přítomný čas průběhový – kladný tvar)  

Uč. 67/3a – doplnit krátké tvary ‘m/‘s/‘re, ústně tvořit věty podle tabulky 

PS 78/6.1 – pročíst          

 

Uč. 67/4 – ústně (řešení: 2. is brushing, 3. are listening to, 4. is making, 5. is reading, 6. are putting 

PS 54/2 – doplnit věty podle obrázků  

(POZOR: nezapomenout, že všude musí být tvar slovesa BÝT + další sloveso s –ing) 

Řešení:         Ryan´s = Ryan is 

         Jane´s = Jane is 

         Sanjay´s = Sanjay is 

        

Online cvičení: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs 

(pozor na psaní apostrofu: přepnout na anglickou klávesnici, držet shift + zmáčknout ¨ vedle enteru) 

 

FRIDAY                  12th June, 2020 

Present continuous – negative (zápor), Shopping 

Uč. s. 67/5a – ústně; Jak tvoříme zápor? Přidáme NOT:  

I´m not buying. = I am not buying.  

Billy isn´t going. OR Billy´s not going. = Billy is not going. 

They´re not shopping. OR They aren´t shopping = They are not shopping.. 

 

PS s. 78/6.2 – pročíst, tabulku napsat do English 

Uč. 67/7a poslech –písemně do English 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Řešení: 1. help, 2. much, 3. these, 4. They´re, 5. Can, 6. please, 7. you, 8. you 

  

PS s. 55/5 – uspořádat, jak jdou věty v rozhovoru za sebou – napsat čísla do rámečků 

Řešení: 4, 1, 8, 2, 6, 7, 9, 5, 3 

 

Prosím vše si zkontrolovat, opravit jinou barvou a ohodnotit známkou nebo smajlíkem, jak se povedlo. 

Online procvičení: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs 

(pozor na psaní apostrofu: přepnout na anglickou klávesnici, držet shift + zmáčknout ¨ vedle enteru) 

Jednu tabulku napsat 
do English – vyber si, 
+ barevně vyznač 

PROHLÉDNOUT SI, 
ROZUMĚT, 
PAMATOVAT SI 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
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Online kontrolní cvičení na present continuous (kladný a záporný tvar)  

– odkaz bude v mailu; VYPLNÍ VŠICHNI (jde i přes mobil), POSLAT  prosím do neděle 14.6. Děkuji. 

 

 

______________________________________ 

Navíc (dobrovolné): 

Procvičení present continuous se Sponge Bobem 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2502#a 

Dokončit v uč. s. 67, v PS s. 55 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2502#a

