GOOD LUCK 

6.ročník AJ

Dear friends, thanks for your homework. Look at the correct answers and my
little notes (= poznámky).
 = the most answers aren´t OK.

 = the most answers are OK .

1 What are you interested in? I´m interested in reading books.

(Dear friends, podívejte se na správnou odpověď k otázce. Často jste zapomněli napsat I´m
interested in......nebo také možnost I am interested in..... slovo interested in je ve tvaru
přídavného jména, proto před ním musí být sloveso be – být, tedy pro 1.osobu č.jednotného
vyčasované v přítomném čase am. V otázce také máte What are you interested in?
Dále po této vazbě musí následovat buď podstatné jméno I´m interested in sport. nebo
sloveso s koncovkou – ing - I´m interested in playing tennis.)

OK?

2 What can you do very well?

(Dear friends, pozor na správnou odpověď. V otázce sice máme sloveso do – protože se
ptám, Co umíte velmi dobře dělat = do?, ale v odpovědi už sloveso do nenapíši, když toto
sloveso nechci přímo použít např. I can play rugby very well. I can cook very well. I can
dance very well. I can speak English very well. nebo I can do homework very well. I can do
sudoku very well. I can do magic very well.) OK?
3 What can´t you stand?

(Dear friends, tato frázička znamená česky Co nemůžeš vystát? Po této vazbě musí
následovat buď podstatné jméno I can´t stand snakes. nebo sloveso s koncovkou – ing
I can´t stand drinking milk.) OK?

4 What do you do at the weekend?

(Dear friends, zde opět platí, že hlavní sloveso do použiji, jen když ho potřebuji dát do věty
kvůli významu, jinak ho nepoužiji např. I cook lunch at the weekend. I watch TV at the
weekend. I help my parents at the weekend. nebo I do sudoku at the weekend. I do judo at
the weekend.) OK?
5 What do you want to play?  I want to play golf.
6 What don´t you want to do?  I don´t want to cook.
7 Where can you buy ham, meat, sausages?  I can buy ham, meat, sausages at a butcher´s.
8 What does your mum want to cook?

(Dear friends, pozor na 3.osobu č. jednotného – he, she , it – v přítomném prostém čase musí
být v kladné větě na konci slovesa koncovka -s. Otázka: Co Tvoje máma chce vařit? – máma
= she = 3.osoba č. jednotného – odpověď My mum wants to cook pasta. My mum wants to
cook a steak with potatoes.) OK?
9 What can your friend do very well?

(Dear friends, zde do odpovědi použiji sloveso can, pro které pravidlo o 3.os.č.jednotného –
my friend = he / she NEPLATÍ a nemá tedy ve 3.os.č.jed. žádnou změnu, sloveso can je
sloveso modální a má svoje vlastní gramatická pravidla: My friend can play the piano very
well. My friend can speak English very well.) OK?
10 Where can you buy bread, rolls, donuts?  I can buy bread, rolls, donuts at a baker´s.

GOOD JOB



BYE AND DON´T WORRY, BE HAPPY 

