
Milí žáci, vážení rodiče,  

děkuji všem, kdo se účastní on-line hodin. Ráda Vás vidím a slyším.  

Zároveň žákům a učitelkám ve škole děkuji za práci a že stíháte probrat AJ, aby méně učiva zůstávalo na 

doma.  

Naučili jste se popisovat části těla zvířat, zdůraznit jejich vlastnosti a dovednosti a tento týden probereme 

záporné věty a otázky v přítomném čase prostém, díky kterému náš popis upřesníme.  

Prostudujte tabulky a příklady pod nimi. Otázky tvoříme pomocí pomocného slovesa DOES, protože 

mluvíme o přítomném čase prostém a třetí osobě (on/ona/ono). V anglické otázce je neměnný slovosled: 

nejdřív pomocné sloveso Does, pak je ten, kdo je původcem děje, nositelem činnosti ve větě (tak zvaný 

podmět), dále sloveso hlavní (na co se ptáme) a zbytek…Krátké odpovědi na otázky (Ano /ne) tvoříme také 

pomocí slovesa does: 

Does the lion live in forests? Žije lev v lesech? Does the bear eat berries? (Jí medvěd lesní plody?) 

Yes, it does. (Ano)  / No, it doesn’t. (Ne) 

Když potřebujeme něco upřesnit, ptáme se na konkrétní věc, před pomocné sloveso DOES dame slova: 

what (co, který, jaký), where (kde):  

What does the elephant eat? (Co jí slon?)  

Where does the hippo live? (Kde bydlí hroch).  

V záporné větě doesn’t znamená české „ne“: nežije – doesn’t live, nejí – doesn’t eat.  

The lion doesn’t drink milk. (Lev nepije mléko) 

The snake doesn’t fly.  (Had nelítá). 

Where does it live? Kde žije? 

It lives / It doesn’t live 
 

Does it live…? 
 

Where does it live? 

in forests / woods (v lese) 
in the sea (v moři) 
in rivers (v řekách) 
in the jungle (v džunglích)  
in a desert (v poušti) 
in grassland (louky, pláně) 
in a cold / hot place  
in caves (v jeskyních)  
on a farm 

Příklady:       It lives in grasslands, in a hot place, in Africa. It doesn’t live on a farm. 

Does the lion live in Africa? Yes, it does. / Does it live in a cold place? No, it doesn’t. 

Where does the lion live? It lives in grasslands, in Africa. 

 

What does it eat? Co jí? 

It eats / It doesn’t eat 
 

Does it eat…? 
 

What does it eat? 

meat (maso) 
insects (hmyz) 
mice (myši) 
leaves  (listy) 
fish 
grass (trávu) 
fruits 
other animals (jiná zvířata)  



Příklady:       It eats meat and other animals, it doesn’t eat fruits. 

Does the lion eat meat? Yes, it does. / Does it eat insects? No, it doesn’t.  

What does the lion eat? It eats other animals.  

  

Úkoly: 

1. Zopakujte slovíčka z lekce 10: 

whale (velryba), penguin (tučňák), gorilla (gorila), lion (lev),  crocodile (krokodýl), frog (žába), owl 

(sova), hippo (hroch), elephant (slon), bear (medvěd), polar bear (lední medvěd), bat (netopýr), fuit 

bat (kaloň), fly, climb, hot place (místo, kde je horko), cold place (místo, kde je chladno).  

 

2. Učebnice str. 49 přečtěte si popis zvířete pod obrázky, určete, které zvíře to je (ústně). Stejným 

způsobem budete postupovat při určení zvířete dle poslechu nahrávky (Track 15), najdete zde 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_15.mp3?cc=c

z&selLanguage=cs&mode=hub  

Poslouchejte nahrávku, hledejte věty nahoře str. 49 mezi listy a říkejte, které zvíře to je (ústně). 

 

3. Učebnice str. 49 – dolní obrázek, rozhovor holky a kluka: číst a překládat. 

Podobným způsobem tvořte svoje rozhovory se spolužáky ve škole nebo doma s rodiči a 

sourozenci (probereme on-line).  

 

4. Pracovní sešit str. 49: cvičení 3 a 4 (viz zadání v sešitě).  

5. Poslechněte a čtěte pokračování komiksu, jsou to nové díly: 

Unit 7: učebnice str. 37, nahrávka č. 50, odkaz je zde 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_50.mp3?cc=c

z&selLanguage=cs&mode=hub  

Unit 8: učebnice str. 41, nahrávka 4, odkaz je zde 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_4.mp3?cc=cz

&selLanguage=cs&mode=hub 

Unit 9: učebnice str. 45, nahrávka 9 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_9.mp3?cc=cz

&selLanguage=cs&mode=hub  

 

Žáci, kteří nechodí do školy, svoje vypracované úkoly mohou zaslat emailem na bendova@zsstjicin.cz.  

Připomínám, že ve čtvrtek (11.6., 18.6.) máme výuku on-line: 

4. A v 9 h. https://telekonference.eu/join/exx8me 

4. B v 1O h. https://telekonference.eu/join/zrm0vk  

 

Přeji Vám hodně úspěchu a teplých letních dnů,  

Olga Bendová 
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