
Anglický jazyk – 5. ročník – Ladislava Kobzová 

25. 5. – 29. 5. 2020 

On-line výuka:  ÚTERÝ 18:30 

On-line výuka:  ČTVRTEK 18:30     

- Vocabulary – Unit 6 B – Saturday morning – učit se, Unit 6 A - opakovat 

- Present continuous – přítomný čas průběhový – viz níže – základní informace 

nalepit do sešitu (pročíst) 

- https://www.youtube.com/watch?v=FfnNACnRKP8 - Pustit i několikrát, v on-line výuce 

se budeme tomuto času věnovat.  

- Úterní on-line výuka: WB 54/1, 2        WB 56/1 

- Čtvrteční on-line výuka: pracovní list – viz níže 

Milé maminky, děkuji za Vaši 

spolupráci při on-line výuce. 

Ladislava Kobzová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfnNACnRKP8


Presentcontinuous – přítomný průběhový čas 

- Popisuje děj, který probíhá v době, kdy se o něm mluví (PRÁVĚ TEĎ) 

 

OZNANOVACÍ VĚTA 

- PODMĚT – SLOVESO „TO BE“ – SLOVESO +ing – ZBYTEK VĚTY 

I                        am    playing        in the park now.  

(Hraji si nyní v parku)  

 

1) U většina sloves se přidávám koncovky – ing 

eat- eating play – playing  listen – listening carry – carrying 

2) U sloves končící na –e, se vynechá –e a přidá se koncovka –ing.  

Dance – dancing skate – skating ride – riding 

3) Jednoslabičná slovesa zakončená na samohlásku a souhlásku ZDVOJÍ koncovou 

souhlásku a přidá se koncovka –ing. 

Sit – sitting  run – running 

4) Slovesa zakončená na –ie změní –ie na –y a přidá se koncovka –ing. 

Lie – lying  die – dying 

 

ZÁPOR 

- Pomocné sloveso „TO BE“ (vyčasované) + NOT 

Jana is not playing in the park now. (Jana si nyní nehraje v parku.) 

 

OTÁZKA 

- Is Jana playing in the park now? 

Yes, she is.  

No, she isn´t.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čtvrteční on-line výuka 

Napiš správné tvary průběhového času přítomného u následujících sloves  

play      dance 

eat      live 

watch      write 

swim      win 

Doplň tvary průběhového času přítomného  

My brother John _____________________(listen) to music. Mum and Dad 

_____________________ (watch) TV. I____________________ (talk) to my 

grandfather. My sister Lucy _______________________(drink) a Tea, and my brother 

__________________________ (eat) salad! 

Napiš záporné tvary průběhového času přítomného (5b) 

• Radek _________________________________ a pizza. (eat) 

• They __________________________ . (read) 

• My daughter _________________________ a letter. (write) 

• Peter ____________________________ water. (drink) 

• I ____________________________________ my homework. (do) 

Napište správně otázky průběhového času přítomného (3b) 

• Martin / do her homework? – 

• David / eat / his dinner? – 

• Visitors / have lunch? – 


