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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 
tázacích 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. 

 



OTÁZKY v přítomném čase prostém tvoříme 
pomocí do nebo does a infinitivu 

významového slovesa 
1. a 2. osoba čísla jednotného a číslo 

množné 
 

Do I play football? 
– Hraji fotbal? 
Do you go to school? 
– Chodíš/chodíte do školy? 
Do we work in a bank? 
– Pracujeme v bance? 
Do they get up at 6? 
– Vstávají v 6? 

3. osoba čísla jednotného 

 

Does he play football? 

- Hraje fotbal (on)? 

Does she go to school? 

- Chodí do školy (ona)? 

Does it get up at 6? 

- Vstává v 6 (to/ono)? 



1. Doplň správné tvary pomocného (do, does) a 
infinitiv významového slovesa (like) do otázek 

a) _____ Tom ______ school? 

b) _____ you _____ computer games? 

c) _____ Eliška _____ watching TV? 

d) _____ they _____ summer holiday? 

e) _____ your cat _____ milk? 

f) _____ crocodiles _____ leaves? 



Řešení úkolu 1. 

a) Does Tom like school? 

b) Do you like computer games? 

c) Does Eliška like watching TV? 

d) Do they like summer holiday? 

e) Does your cat like milk? 

f) Do crocodiles like leaves? 

 



2. Přelož tyto otázky do češtiny 

a) Does Tom like school? 

b) Do you like computer games? 

c) Does Eliška like watching TV? 

d) Do they like summer holiday? 

e) Does your cat like milk? 

f) Do crocodiles like leaves? 

 



Řešení úkolu 2. 

a) Má Tom rád školu? 

b) Máš rád(a)/máte rádi počítačové hry? 

c) Sleduje Eliška ráda televizi? 

d) Mají rádi letní prázdniny? 

e) Má tvoje kočka ráda mléko? 

f) Mají krokodýli rádi listí? 



3. Slož slova do otázek 

a) like Do milk crocodiles? 

b) cat like Does leaves your? 

c) holiday summer like you Do? 

d) Eliška school Does like? 

e) Do computer they games like? 

f) TV Tom Does like watching? 



Řešení úkolu 3. 

a) Do crocodiles like milk? 

b) Does your cat like leaves? 

c) Do you like summer holiday? 

d) Does Eliška like school? 

e) Do they like computer games? 

f) Does Tom like watching TV? 
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