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My family 

Gramatika - Přítomný čas prostý (Present simple) – Zapsat do sešitu na gramatiku (Schoolwork) 

Používáme ho:  

a) pro věci, které se dějí opakovaně (Vstávám každé ráno v 7:00. -  I wake up at 7:00 a. m.) 

b) O obecně platných faktech (Lvi žerou maso. – Lions eat meat.)  

Věty tvoříme spojením zájmena + významového slovesa. 

I go to school every day.   We go to school every day. 

You go to school every day.   You go to school every day. 

He (She, It) goes to school every day.  They go to school every day. 

Změna nastává pouze ve 3. osobě jednotného čísla, kde přidáváme ke slovesu -s, -es, -ies - Jako když 

tvoříme množné číslo u podstatných jmen. PLAY - PLAYS, GO – GOES, CRY-CRIES 

Záporné věty tvoříme spojením zájmena + don’t + významové sloveso. 

I don’t (do not) like milk.     We don’t like milk. 

You don’t like milk.      You don’t like milk. 

He (She, It) doesn’t (does not) like milk.   They don’t like milk. 

Změna ve třetí osobě jednotného čísla, kdy musíme použít doesn’t a musíme si to tak pamatovat, ale 

sloveso už necháváme v základním tvaru (v našem případě like a NE likes !!!) 

Otázku tvoříme DO + zájmeno + významové sloveso. 

DO (I, you, we, they) live here?  Odpověď: Yes, (I, you, we, they) do. No, (I, You, We, They) don’t.  

Změna ve 3. os. jč. DOES (he, she, it) live here? Odpověď: Yes, (he, she, it) does. No, (he, she, it) doesn’t. 

Odpovídáme tak pouze, pokud se dá odpovědět jen ano či ne. 

1. Zapiš a přelož (write and translate) – Do sešitu na slovíčka (Vocabulary)
a) Grandfather 

b) Grandmother 

c) Son 

d) Daughter 

e) Husband  

f) Wife 

g) Nephew 

h) Cousin 

i) Father 

j) Only child 

k) Mother 

l) Brother 

m) Sister 

n) Aunt 

o) Niece 

p) Relationship 

q) Single 

r) Twin 

s) Married 

 

 

2. Translate these sentences. (Přelož následující věty.) 

Chodím do školy v Mojžíři. 

Emil má rád fotbal. 

Klára nehraje na piano. 
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Tomáš nepije každý den k snídani čaj. 

Jezdí do Prahy každou sobotu. 

Sandra jí jenom ryby. 

Novákovi nebydlí v Praze. 

Laura se nedívá na televizi. 

 

3. Translate these sentences and answer the questions. (Přelož tyto věty a odpověz na otázky.) 

Where do you live? 

Do you go to school by bus? 

Do you have brother or sister? 

Do you like English? 

 

4. a) Přečti si text a doplň jména členů rodiny. b) Rozhodni, jestli jsou věty pravda (T) nebo ne (F). 

c) Doplň správně slovíčka, která sis překládal ve cvičení 1. 

 


