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Stručná anotace:  

Tento pracovní list je vytvořen k zopakování a procvičování zájmen osobních a ve 

spojení se slovesem být. 

Vhodný v úvodní části hodiny jako rozcvička 

 

 

 

Prohlašuji, ţe při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně uţívané 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, ţe 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 uţití (§ 30 odst. 1 zákona 

121/2000 Sb.), tj. ţe k uvedeným účelům můţe být kýmkoliv zveřejňováno, pouţíváno, upravováno a 

uchováváno. 

 



 
 

Zájmena  osobní a tvary slovesa být 

 

1. Spoj čárami odpovídající zájmena 

Já                     you                   my                             they 

Ty                                     he                  vy                               we 

On                                    it                    oni                             you    

Ona                                 I                      ony 

Ono, to                           she                   ona 

 

2. Přiřaď do věty správný tvar slovesa být -  to be. 

Můţeš si vybrat z nabídky slov. 

Nabídka: is, am, are, isn´t, am not, aren´t 

 

He……… a good boy.                           I ……....... a clever girl. 

We ………….. teachers.                       You ……………… at home. 

She  …………. English.                        They…………….. in a car. 

It …………… my dog.                          He ……………… my friend. 

I  …………. good at sport 

We …………… at school at weekends.   

You ………. my best friend.     

 

 

 



 
 

 

Pronouns   /zájmena/ - Řešení  

1. Spoj čárami odpovídající zájmena 

Já                     you               my                             they 

Ty                                     he              vy                               we 

On                                    it                oni                             you    

Ona                                 I                 ony 

Ono, to                           she              ona 

 

 

2. Přiřaď do věty správný tvar slovesa být -  to be. 

Můžeš si vybrat z nabídky slov. 

Nabídka: is, am, are, isn´t, am not, aren´t 

Možné odpovědi: 

He…is……a good boy.                      I … am.... a clever girl. 

We…aren´t…..teachers.                    You …are not…at home. 

She  …is/isn´t….English.                   They …are/aren´t…..in a car. 

It ……is/isn´t…my dog.                     He …is…my friend. 

I……am … good at sport.  

We …are not…. at school at weekends.  

You …are … my best friend.  

 

 



 
 

Metodické zhodnocení, návod:  

 
Kaţdý ţák dostane svůj pracovní list, při práci si učitel zvolí, jestli pracuje kaţdý sám nebo se 

mohou dvojice/skupiny domlouvat. 

 

Ţáci vypracují podle přiloţených výsledků. 

 

 

Úkoly:  1. Ţáci čárou spojí anglický a český výraz. 

             2. Do věty vepíší vhodný tvar slovesa být. Mohou si vybrat z nabídky.  

 

 

Po dokončení samostatné práce můţe následovat společná kontrola. 

 

Časová dotace je asi 10 minut. 

 

Poţadavky: kopírka, propiska 

  

  

Pracovní list byl odpilotován v V.A, dne 27.3.2012 dle metodického návodu. 

Práce se dařila podle představ. Ţáci chápali úkoly, pracovali, jak měli. 

 

 

 

Pouţité zdroje: Objekty pouţité k tvorbě materiálů jsou vlastním dílem autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


