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Stručná anotace:  

Tento pracovní list je vytvořen k procvičení přítomného času prostého, hlavně 3. os. č.j. –      

koncovka –s, a zápor ve 3.os. č.j. – doesn´t. 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, 

autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská    

práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 

121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. 

Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. 

Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 

121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.  

 



Přítomný čas prostý – Is it true? 

What´s wrong? (Co je špatně?) 

 

EXAMPLE: She doesn´t go out with her dog. 

She goes out with her cat. 

I go out with my dog. 

I work in a bank. 

……………………………………… 

………………………………………

We live in Prague. 

……………………………………... 

………………………………………

I speak France. 

………………………………………….. 

……………………………………………….. 
I walk. 

…………………………………... 

……………………………………

I go to school at three O‘clock. 

…………………………………………. 

………………………………………….. 



Přítomný čas prostý – Is it true? 

What´s wrong? (Co je špatně?) 

 

EXAMPLE: She doesn´t go out with her dog. 

She goes out with her cat. 

I go out with my dog. 

I work in a bank. 

He doesn‘t work in a bank. 

He works in the garden. 

We live in Prague. 

They don‘t live in Prague. 

They live in London. 

I speak France. 

She doesn‘t speak French. 

She speaks English. 

I walk. 

He doesn‘t walk. 

He runs. 

I go to school at three O‘clock. 

He doesn‘t go home at three O‘clock. 

He goes home at half past two. 



Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Božena Nedorostová 

Metodické zhodnocení, návod:  
 

Žáci pracují s pracovním listem každý samostatně. 

Žáci vypracují podle přiložených výsledků. 

 

Žáci si prohlédnou obrázky a přečtou větu v kroužku. Zjistí, že to není pravda. Popřou tvrzení 

zápornou větou a přidají oznamovací větu, která pravdivě popíše situaci. 

 

Po dokončení práce je možná společná kontrola, nebo si učitel ohodnotí práci sám. 

 

 

Požadavky: kopírka, propiska. 

 

Pracovní list byl odpilotován v V.A  a to dne 12.1.2012 dle metodického návodu.  

Žáci pracovali se zájmem. Práce se vydařila podle představ, studenti pracovali jak měli. Časová 

dotace je cca 15 - 20min. 

 

 

 

 

 

Použité zdroje: Objekty použité k tvorbě materiálů jsou vlastním dílem autora. 


