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 Vyslovuj:  

What is it? Vot is it? Co je to? 

It is a doll. It is a dól. To je panenka. 

Is it a doll? Is it a dól? Je to panenka? 

Yes, it is Jes it is Ano to je. 

No it isn´t. Nou it isnt Ne to není. 

What is it? (vot is it?) Co je to? 
 Otázku What is it? Co je to? používáme, pokud se ptáme na nějaký konkrétní 

předmět (panenku, auto, medvídka). 

It is a _______. (It is a_____). To je_______. 
 Odpovídáme pomocí věty It is a zde doplníme slovo.  To je zde doplníme slovo.  

               It is a doll.             To je panenka. 

Příklad: 

What is it? It is a doll. 

 

Is it a doll? (is it a dól?) Je to panenka? 
 Otázku Is it a doll?  Je to panenka? používáme, pokud vidíme nějaký předmět, ale 

nejsme si jisti, jestli je to ono. 

Yes, it is. (jes it is.) Ano to je.  
 Pomocí věty Yes it is. odpovídáme, pokud s otázkou souhlasíme, je pravda to, na co 

se mě ptají. Je to kladná věta. 

No, it isn´t. (nou it isnt.) Ne to není.  No it is not. (nou i tis not.) 
Ne to není. 

 Pomocí věty No it isn´t nebo No it is not odpovídáme, pokud s otázkou 
nesouhlasíme, není pravda to, na co se mě ptají. Je to věta záporná. Záporná věta má 
dvě varianty: krátká varianta: No it isn´t a dlouhá varianta: No it is not. 

Příklad: 

Is it a doll?    Yes it is. 

 

Is it a doll?    No it isn´t. It is a car.
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 1.Odpověz na otázky, pokud bude tvá odpověď záporná, napiš správnou 

větu. 

Is it a doll?     

___________________   

___________________ 

Is it a ball? 

___________________ 

___________________ 

What is it? 

____________________ 

____________________ 

What is it? 

____________________ 

____________________ 

 

Is it a ball? 

_________________________ 

_________________________ 

Is it a duck? 

_________________________ 

_________________________ 

Is it a Teddy bear? 

_________________________ 

_________________________ 

Is it a robot? 

_________________________ 

__________________________ 

 

 

ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ 

Pomocí přivlastňovací zájmen popisujeme, že někomu něco 

patří, že je něco naše. 

Můžeme popisovat věci, které nám patří nebo patří někomu 

jinému. 

Příklad: 

Přivlastňovací zájmena můžu používat například, když 

popisuji hračky. 

It is my car. My car is small. My car is blue. My car is beautiful. 

To je moje auto. Moje auto je malé. Moje auto je modré. Moje auto je krásné. 

It is her dog. Her dog is small. Her dog is brown. 

To je její pes. Její pes je malý. Její pes je hnědý. 

2. popiš obrázky (použij alespoň 3 věty.) 

   ___________________________________________

__________________________________________ 

  vyslovuj 

MOJE MY maj 

TVOJE YOUR jór 

JEHO 
JEJÍ 
ONOHO 

HIS 
HER 
ITS 

his 
hr 
its 

NAŠE OUR aur 

VAŠE YOUR jŕ 

JEJICH  THEIR deir 


