
Podklady k pololetnímu ústnímu zkoušení - 1. ročník/ 1. – 2. lekce 
1/ POPIS OBRÁZKU        
Začínejte od toho obecného, jedním, 
dvěma slovy co je na obrázku. Rodina, 
přátelé, kamarádky, fotbalový zápas. 
Popište kolik lidí je na obrázku, co dělají a 
co mají na sobě. Jednou větou řekněte Jaká 
je celková atmosféra a proč si to myslíte. 
The picture shows.. The people are..ing.   
In the picture I can see… There is a / there 
are.. He is wearing.. I think that … I guess 
they are … The man on the left is ..ing.. The 
woman on the right… On the left there 
are../ on the right there is a .. In the 

foreground there is a/ in the background.. v souvislosti s popisem obrázku 
vysvětlete     2/ PŘÍTOMNÝ PRůBĚHOVÝ ČAS. 
Uveďte kladnou větu, zápornou, vytvořte otázku, vysvětlete, kdy se čas používá. 
Uveďte příklady využití přítomného průběhového času v přítomnosti i do budoucna.. 
I am planning to.. I am going to.. At the weekend we are going  to..PTEJTE SE 
učitele na plány na víkend, odpoledne atd.    
3/ MY PERSONAL PROFILE 

 Povídání o sobě, o sourozencích, o svých zájmech. Odpovědi na otázky - 
Introduce yourself/ say something about yourself. What are your hobbies? 
Where do you live? Do you have any siblings/ brothers or sisters? What do 
they do? Where do they study? How often do you ..? What do your parents 
do?/ What´re their jobs? 

Dávejte si pozor na třetí osobu -s.. My sister studies in Olomouc, she is at 
University/ elementary/primary school/ secondary school..My family lives in 
Hradec… My brother plays football in his free time. V souvislosti s povídáním o 
někom třetím vysvětlete přítomný prostý čas. Kdy se používá, jak se tvoří kladná 
věta, záporná věta, otázka, uveďte příklady pro 1. osobu, uveďte př. i pro 3 osobu..
 4/ PŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS 

 PTEJTE SE na základní informace mě/učitele. Viz puntík My personal profile 
Ptejte se na 3. Osobu/ mou sestru – Where DOES she live?What does she 
do?Does she have children?What are her hobbies? 

5/ UNUSUAL SPORT – Vizovice dumpling contest                          
• O jaký sport se jedná? • Kde se soutěž koná? • V čem se 
soutěží – co soutěžící musí dělat? • Kolik soutěžících se ročně 
přibližně účastní? • Jaký je rekord – v jakém čase? • Kdo 
vymyslel tuto soutěž? 
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It is a competition in eating plum dumplings. It takes place in the Czech Republic, in 
Vizovice. The competitors have to eat as many dumplings as possible. There´s no 
time limit. 10 people compete, everyone can register. If there are more than 10 
people, they toss. (losují). The Czech record is 191 (about one hundred and 90 
dumplings, a record  from 2003. Bolek Polívka created/ started this competition at 
his farm Vizovice festival. 

 Odpovídejte na otázky o sportu What sport do you like doing/ playing?      
What is your favourite summer sport? What equipment do you need? What 
sport  do you like watching? How often do you do the sport? Once a week/ 
twice a week/ three times a week/ every weekend/ every Thursday and 
Friday..    

 PTEJTE SE učitele otázky na sport. 
 6/ MINULÝ PROSTÝ ČAS – past simple tense         
Vysvětlete česky základní pravidla minulého prostého času – jak se tvoří kladná 
věta, záporná věta, otázka, uveďte příklady. Naučte se nepravidelná slovesa.        
Vysvětlete jak se liší sloveso být – was/ were, uveďte příklady. 
7/ MY FAVOURITE SPORTSMAN                     Základní 
informace o vašem oblíbeném sportovci. Nezapomeňte na 3. 
osobu – s a pár vět v minulém čase.  
He was born in.. When he was a child he wanted to… He studied 
.. started his career in.. He started to play.. when he was 5. Now 
he lives in.. He has..He teaches.. He doesn´t like when….  

 V souvislosti s povídáním o někom třetím vysvětlete přítomný prostý čas. Kdy se 
používá, jak se tvoří kladná věta, záporná věta, otázka, uveďte příklady.  

 PTEJTE SE učitele otázky na sport.  
8/ BETHANY HAMILTON  
1. Who is Bethany Hamilton? 2. What happened to her? 3. What 
was she doing and what were her friends doing when it 
happened? 4. What did her friends do after the shark attacked 
her? 5. Did Bethany start surfing again? 

 Řeknete Bethanin příběh 

 Popište na větách z vyprávění, jak funguje 
9/ MINULÝ PRůBĚHOVÝ ČAS 
Vysvětlete, kdy se používá, utvořte zápor a otázku. 

 Vysvětlete rozdíl mezi dvěma větami v minulém prostém 
čase a kombinace prostého a průběhového času. 
Ležela na surfu s levou rukou ve vodě a napadl ji žralok. - She was lying on the 
surfboard with her left arm in the water and a shark attacked her. Přátelé viděli 
krev a přišli na pomoc. - Her friends saw the blood and came to help. 
          ©Ali 
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