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Anotace
 Pracovní list je určen pro individuální práci žáků v předmětu AJ
pro 5. ročník, žáci si procvičí záporné věty v přítomném čase
prostém. 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.

Jméno:___________________

Zápor v přítomném čase prostém tvoříme
pomocí tvarů don´t nebo doesn´t a infinitivu
významového slovesa
1. a 2. os. č. j. a číslo
množné

3. os. č. jednotného

I don´t get up a 6. – Nevstávám
v 6 hodin.
You don´t go to school. – Ty
nechodíš do školy.
We don´t play the drums. – My
nehrajeme na bicí.
They don´t play tennis. – Oni
nehrají tenis.

He doesn´t go to bed at 9. –
Nechodí spát v 9 (on).
She doesn´t work in a bank. –
Nepracuje v bance (ona).
It doesn´t start at 7. – Nezačíná
to v 7 hodin.

1. Napiš pravdivé věty o kamarádovi/kamarádce anglicky i česky:
a) He (she) plays/doesn´t play the violin.
___________________________________________________________
b) He (she) plays/doesn´t play basketball.
___________________________________________________________
c) He (she) plays/doesn´t play the clarinet.
___________________________________________________________
d) He (she) plays/doesn´t play hockey.
___________________________________________________________
e) He (she) plays/doesn´t play the flute.
___________________________________________________________
f) He (she) plays/doesn´t play badminton.
___________________________________________________________

2. Vytvoř záporné věty pomocí don´t nebo doesn´t:
a) I/work in a bank.
___________________________________________________________
b) You/get up at 6.
___________________________________________________________
c) We/play the drums.
___________________________________________________________
d) It/start at 8 o´clock.
___________________________________________________________
e) She/collect badges.
___________________________________________________________
f) He/watch TV.
___________________________________________________________
3. Napiš anglicky:
a) Anna nesbírá známky.
___________________________________________________________
b) Petr hraje fotbal.
___________________________________________________________
c) Kamila nesbírá pohlednice.
___________________________________________________________
d) Moji kamarádi nehrají hokej.
___________________________________________________________
e) My hrajeme basketbal.
___________________________________________________________
f) Vy nehrajete na klavír.
___________________________________________________________

ŘEŠENÍ ÚKOLŮ
1. Napiš pravdivé věty o kamarádovi/kamarádce
anglicky i česky:
a) On (ona) hraje/nehraje na housle.
b) On (ona) hraje/nehraje basketbal.
c) On (ona) hraje/nehraje na klarinet.
d) On (ona) hraje/nehraje hokej.
e) On (ona) hraje/nehraje na flétnu.
f) On (ona) hraje/nehraje badminton.
2. Vytvoř záporné věty pomocí don´t nebo doesn´t:
a) I don´t work in a bank.
b) You don´t get up at 6.
c) We don´t play the drums.
d) It doesn´t start at 8 o´clock.
e) She doesn´t collect badges.
f) He doesn´t watch TV.
3. Napiš anglicky:
a) Anna doesn´t collect stamps.
b) Peter plays football.
c) Kamila doesn´t collect postcards.
d) My friends don´t play hockey.
e) We don´t play basketball.
f) You don´t play the piano.

Zdroje:
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