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Pracovní list

Sloveso být - to be
1. Doplň správně tvary osobních zájmen:
My -

Vy -

On -

Oni -

Já -

Ty -

Ona -

Ono -

2. Doplň správné tvary slovesa ,,to be‘‘:
2. os. j. č.: ……………………

3. os. mn. č.: ……………...

3. os. j.č.: …………………….

1. os. mn. č.: ……………...

1. os. j.č.: …………………….

2. os. mn. č.:………………..

3. Napiš stažené tvary tohoto slovesa v jednotlivých osobách:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

4. Vytvoř zápor slovesa ,,to be‘‘ v jednotlivých osobách a k nim
napiš jejich stažené tvary:
3. os. mn. č.:

1. os. j. č:

2. os. j. č.:

2. os. mn. č.:

1. os. mn. č:

3. os. j. č.:

5. Vytvoř anglické věty:
Jsem dobrý žák …………………………………………………………………
Oni nejsou z České republiky ………………………………………………..
Lucka je velmi hezká dívka ……………………………………………………
Jsi dobrý kamarád ……………………………………………………………...
Tvůj táta je velmi chytrý ………………………………………………………..
Jste šťastní lidé …………………………………………………………………
Petr dnes není doma …………………………………………………………..
Zítra jsme ve škole ……………………………………………………………..
Je šest hodin ……………………………………………………………………
Proč nejsi doma ? ………………………………………………………………

6. Doplň tvary slovesa:
Thomas …………. good at sports. Linda and Michael ……….. at school.
I ……. happy. She ……… back at home. You ……… a clever man.
It……… five o’clock but we ………. ( zápor ) back at home.
Carol …….. ( zápor ) at home, she …… at school.

