
ANGLIČTINA – 5. TŘÍDA  

 

1.) Školní sešit – zápis: 

PRESENT SIMPLE – 3. OSOBA 
(Toto si psát nemusíš: opakuji, že přítomný čas prostý = present simple používáme pro opakující se a 

pravidelné aktivity. Např. I play tennis on Fridays. X I don’t play tennis on Fridays).  

Dnes si vysvětlíme, jak se přítomný čas prostý používá se 3. osobou – HE, SHE, IT.  

Toto si už zapiš pod nadpis: 

- u 3. osoby jednotného čísla (HE, SHE, IT) přidáváme ke slovesu koncovku -S: 

She likes dogs.  

Tom collects badges.  

The school starts at eight o’clock.   

- u sloves končících na -O a -H (např. u slovesa GO, DO, WATCH) přidáme koncovku -ES: 

He goes to school.  

Mary does her homework.  

Josh watches TV after school.  

- zápor vytvoříme pomocí slova DOESN’T a ke slovesu již koncové -S nepřidáváme: 

She doesn’t like dogs.  

Tom doesn’t collect badges.  

The school doesn’t start at eight o’clock.  

 

2.) Školní sešit: 

Do školního sešitu si přepiš následující cvičení a postupuj podle instrukcí. 

A) Přepiš slovesa na řádek se správnou koncovkou (-S nebo -ES): 

Example: 0. like – likes  

1. Play - __________           6. watch - _________  

2. Brush - _________          7. drink - _________ 

3. Dance - _________         8. teach - _________ 

4. Help - _________            9. wash - _________ 

5. Read - _________          10. finish - _________ 

 

B) Doplň do vět sloveso v závorce tak, aby odpovídalo 3. osobě: 

Example: Lily likes cheese pizza. (like) 

1. Joe _________ ice hockey at school. (play) 

2. Mary _________ TV on Saturdays. (watch) 

3. Molly _________ books in the evening. (read) 

4. The school __________ at half past two. (finish) 

5. The dog __________ in the garden (run)  

 

C) Doplň do vět sloveso v závorce v záporu: 

Example: Lily doesn’t like cheese pizza. (not like) 

1. Eddie __________ football cards. (not collect) 

2. Judy __________ to school at the weekends. (not go) 

3. Kirk __________ to rock music. (not listen) 

4. Will _________ his bike to school. (not ride) 

5. Our cat _________ in the garden. (not play)  

 



3.) Učebnice str. 45: 

cv. 5B – přepiš si věty do školního sešitu a doplň do nich DON’T nebo DOESN’T (hlídej si osoby!!!) 

 

4.) Pracovní sešit str. 37: 

cv. 5A – doplň si do tabulky fajfky a křížky následovně: 

play tennis – X                               watch football on TV - X                          

go swimming –                          collect badges -  

have music lessons –               play computer games -  

play the piano – X  

Podle křížků a fajfek napiš o Billym kladné nebo záporné věty. Nezapomeň na -S u slovesa v kladné větě 

a na zápor doesn’t ve větě záporné. První věta u play football je jako příklad. Zde uvádím ještě druhou 

větu s play tennis.  

2. Billy doesn’t play tennis.  

 

cv. 6 – podle obrázků oprav věty v řečových bublinách. Nejprve větu v bublině převeď na zápor a pak 

napiš větu pravdivou. HLÍDEJ SI OSOBY!!! Zde vysvětluji větu první a druhou: 

1. We work in a school. – na obrázku ale není škola, ale obchod.  

They don’t work in a school. – nejprve vytvoříme zápor 

They work in a shop. – a pak větu opravíme  

2. I play the piano after school. – na obrázku chlapec nenese klavír, ale kytaru 

He doesn’t play the piano after school. – vytvoříme zápor (3. osoba) 

He plays the guitar. – a pak větu opravíme (3. osoba → -S u slovesa)  

 


