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Anotace 

 
 Pracovní list je určen pro individuální práci žáků 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. 

 



Jméno: ______________ 

 

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. Vypiš z článku v učebnici (strana 42) prvních šest 

kladných vět a podtrhni v nich slovesa: 
 

a)________________________________________________ 

 

b)________________________________________________ 

 

c)________________________________________________ 

 

d)________________________________________________ 

 

e)________________________________________________ 

 

f)________________________________________________ 



2. Napiš tyto věty česky: 

 

a)________________________________________________ 

 

b)________________________________________________ 

 

c)________________________________________________ 

 

d)________________________________________________ 

 

e)________________________________________________ 

 

f)________________________________________________ 

 

3. Doplň správná jména do vět podle článku (Andrew, 

Molly, Michael, Hannah, Oliver): 

 

a)_______ plays football. 

b)_______ isn´t very good at playing football. 

c)_______ and _______ play tennis. 

d)_______ collects stamps. 

e)_______ plays the piano. 

f)_______ watches TV and plays computer games. 

g)_______ collects badges. 

h)_______ plays the guitar. 

i)_______ plays the saxophone. 

                                                                        



ŘEŠENÍ ÚKOLŮ 

 

1. Vypiš z článku v učebnici (strana 42) prvních šest 

kladných vět a podtrhni v nich slovesa: 

 

a) My friends and I do lots of things. 

b) Molly and Hannah play tennis. 

c) They play every Saturday. 

d) Michael plays football. 

e) He goes skiing too. 

f) He likes sport. 

 

2. Napiš tyto věty česky: 

 

a) Mí přátelé a já děláváme spousty věcí. 

b) Molly a Hannah hrávají tenis. 

c) Ony hrají každou sobotu. 

d) Michael hrává fotbal. 

e) Chodívá také lyžovat. 

f) Má rád sport. 

 

3. Doplň správná jména do vět podle článku (Andrew, 

Molly, Michael, Hannah, Oliver): 

 

a) Michael plays football. 

b) Andrew isn´t very good at playing football. 

c) Molly and Hannah play tennis. 

d) Andrew collects stamps. 

e) Molly plays the piano. 

f) Oliver watches TV and plays computer games. 

g) Hannah collects badges. 

h) Andrew plays the guitar. 

i) Michael plays the saxophone. 
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