
Excellent 1 

 

Unit 9 

Slovní zásoba 

job – práce, zaměstnání, at home – doma, do – dělat (též pomocné sloveso do otázk u významových 

sloves, wash – umývat, go shopping – jít nakupovat, clean – čistit, uklízet, cage – klec, dishes – nádobí 

(mn.č.), cut – sekat, stříhat, grass – tráva, water – voda, zalévat, flower – kytka, homework – domácí 

úkoly (jedn. č.), postman – listonoš, dustman – popelář, hairdresser – kadeřnice, workman – dělník, 

baker – pekař, window cleaner – čistič oken, mend – opravovat, make – dělat, vyrábět, tvořit, též péci 

při užití druhu pečiva, bring – přinášet, collect – sbírat, shromažďovat, classroom – třída, učebna, 

hand out – rozdávat, pick up  - sbírat (ze země), read –číst, write – psát, then – potom, sing – zpívat, 

teach all day long – vyučovat celý den, shout – křičet, sometimes - někdy 

Gramatika 

Koncovka slovesa ve 3. os. č. jednotného je –s nebo –es, končí-li sloveso na sykavou hlásku nebo –o. 
V ostatních osobách je tvar stejný jako základní sloveso. 
Např.:  I clean the house. x  My mum cleans the house. 
 I wash the dishes. x  My brother washes the dishes. 
 I go shopping.  x He (she) goes shopping. 
 
Tvorba otázky u významových sloves: 
Angličtina vkládá před podmět pomocné slovíčko DO nebo DOES (ve 3.os. č. jedn.). Stejný tvar je pak i 
v krátké odpovědi na doplňovací otázku.    (viz Unit 7) 
Např.: Do you cut the grass? - Yes, I do. No, I don´t. (Sekáš  trávu? Ano, sekám.   Ne, nesekám.) 
Does your dad wash the car? - Yes, he does.  No, he doesn´t. (Myje taťka auto? Ano, myje.   Ne, 
nemyje.) 
 
! Toto vše platí u sloves významových (mimo „be“, „have got“, „can“ – viz Unit 10, „must“ viz 
Excellent 2) při pravidelném nebo opakovaném ději! – tedy pokud činnost není prováděna jen v této 
chvíli. 
 
! Pozor na sloveso DO – dělat – v otázce! Musí mít též pomocné slovíčko DO. 
Např.: What do you do on Sunday?  - Co děláváš v neděli? 
 Does he do his homework?  - Dělává si (on) úkoly? 
 
 
Požadavky 

Užití přítomného času prostého – viz gramatika – v oznamovacích větách i otázkách a odpovědích 

v dané slovní zásobě 

Písnička 47/6 

Básnička 

What does the bee do?  Co dělá včela? 
It brings home honey.  Nosí domů med. 
What does the father do? Co dělá táta? 
He brings home money. Nosí domů peníze. 
What does the mother do? Co dělá máma? 
She lays out the money. Utrácí ty peníze. 
What does the baby do? Co dělá děcko? 
It eats up the honey.  Sní ten med. 


