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Anotace 

 Materiál DUM je určen pro práci na interaktivní tabuli v předmětu AJ 
pro 5.ročník, žáci si procvičí používání slovesa can/can´t. 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. 

 



Sloveso CAN (umět, moci, dokázat) má 
ve všech osobách stejný tvar 

Kladné věty 
I can play tennis. – Umím hrát tenis. 
She can draw. – Ona umí kreslit. 
Záporné věty 
We can´t (cannot) speak Spanish. – My neumíme mluvit 

španělsky. 
You can´t (cannot) swim. – Vy neumíte plavat. 
Otázky 
Can I help you? – Můžu vám pomoci? 
Can she run fast? – Umí (dokáže) běhat rychle? 
Krátké odpovědi: Yes, she can./No, she can´t. 
 



1. Doplň can nebo can´t podle 
skutečnosti 

a) I _____ dance. 

b) I _____ speak English. 

c) My mother _____ ski. 

d) My father _____ draw. 

e) My friend _____ paint. 

f) My sister(brother) _____ sing. 



Řešení úkolu 1. 

a) I can/can´t dance. 

b) I can/can´t speak English. 

c) My mother can/can´t ski. 

d) My father can/can´t draw. 

e) My friend can/can´t paint. 

f) My sister(brother) can/can´t sing. 

 



2. Vytvoř otázky ze slov 

a) draw Can you a monster? 

b) your spell name you Can in English? 

c) Can speak you French? 

d) tennis Can you table play? 

e) good Can take she photographs? 

f) your father Can help homework you with 
your? (Může/umí/dokáže ti tvůj tatínek 
pomoci s tvým domácím úkolem?) 



Řešení úkolu 2. 

a) Can you draw a monster? 

b) Can you spell your name in English? 

c) Can you speak French? 

d) Can you play table tennis? 

e) Can she take good photographs? 

f) Can your father help you with your 
homework? 



3. Odpověz na otázky podle skutečnosti: Yes, I can./No, 
I can´t. – Yes, he(she) can./No, he(she) can´t. 

a) Can Silvie play the violin? 

b) Can you play the guitar? 

c) Can your father dance? 

d) Can your mother cook? 

e) Can Terka play the piano? 

f) Can you speak Polish? 



Řešení úkolu 3. 

a) Yes, she can./No, she can´t. 

b) Yes, I can./No, I can´t. 

c) Yes, he can./No, he can´t. 

d) Yes, she can./No, she can´t. 

e) Yes, she can./No, she can´t. 

f) Yes, I can./No, I can´t. 
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