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Anotace 

 Materiál DUM je určen pro práci na interaktivní tabuli v předmětu AJ 
pro 5.ročník, žáci si procvičí tvary sloves přítomného času prostého v 
kladných větách. Je součástí tematického okruhu Produktivní řečové 
dovednosti – 5.ročník. 

 Materiál je určený pro vyvozování a opakování učiva na dané téma. 

 Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z učebnice: Tom 
Hutchinson: Project 1, Oxford University Press, 1999. 

 



Přítomný čas prostý 
tvoříme tvarem infinitivu významového slovesa. Ve 

3.os.č.j. přidáváme koncovku –s (-es). 

Tvary s infinitivem: 

I work. – Já pracuji. 

You play. – Ty hraješ./ 

                    Vy hrajete. 

We go. – My chodíme. 

They do. – Oni dělají. 

Tvary s přidanou koncovkou: 

He works.- On pracuje. 

He goes. – On chodí. 

She plays. – Ona hraje. 

She does. – Ona dělá. 

It runs. – To běží. 

It finishes. – To končí. 
      Koncovku –es přidáváme v 

infinitivu zakončeném na –o a 
po sykavkách. 

 



1. Doplň správné tvary sloves 
uvedených v závorce: 

a) I ……. school at half past one. (finish) 

b) She ……. at seven o´clock. (get up) 

c) You ……. lunch at one o´clock. (have) 

d) He ……. breakfast at ten past seven. (have) 

e) Andrew ……. to school at quarter to nine. (go) 

f) They ……. at ten o´clock. (start) 



Řešení úkolu 1. 

a) I finish school at half past one. 

b) She gets up at seven o´clock. 

c) You have lunch at one o´clock. 

d) He has breakfast at ten past seven. 

e) Andrew goes to school at quarter to nine. 

f) They start at ten o´clock. 

 



2. Napiš věty česky 

a) I finish school at half past one. 

b) She gets up at seven o´clock. 

c) You have lunch at one o´clock. 

d) He has breakfast at ten past seven. 

e) Andrew goes to school at quarter to nine. 

f) They start at ten o´clock. 

 



Řešení úkolu 2. 

a) Končím školu o půl druhé. 

b) Ona vstává v sedm hodin. 

c) Ty obědváš v jednu hodinu. 

d) On snídá deset minut po sedmé. 

e) Andrew chodívá do školy ve čtvrt na deset. 

f) Oni začínají v deset hodin. 



3. Slož ze slov kladné věty 

a) finishes one past He school half at. 

b) at You seven get up o´clock. 

c) one lunch o´clock She at has. 

d) past ten have at breakfast I seven. 

e) go school They to quarter past at eight. 

f) Andrew at o´clock starts nine. 



Řešení úkolu 3. 

a) He finishes school at half past one. 

b) You get up at seven o´clock. 

c) She has lunch at one o´clock. 

d) I have breakfast at ten past seven. 

e) They go to school at quarter past eight. 

f) Andrew starts at nine o´clock. 
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