14. The animals at the ZOO - grammar

am = jsem

is = je

are = jsou, jsi, jste

are = jsou, jsi, jste

I am Jana.

A dog is in the

The lions are at the

You are at home.

garden.

ZOO.

Pes je v zahradě.

Lvi jsou v zologické

Ty jsi (vy jste)

zahradě.

doma.

Já jsem Jana.

Zapamatujte

si!

I am

You are

He is

She is

It is

= já jsem

= ty jsi

= on je

= ona je

= to je

I am

You are

He is

She is

It is

at home.

at home.

at home.

in the garden.

at home.

Já jsem doma.

Ty jsi

On je

Ona je

To je

doma.

doma.

v zahradě.

doma.

The tigers are

Petr is

Jana is

in the ZOO.

at home.

in the garden.

Tygři jsou

Petr je

Jana je

v ZOO.

doma

v zahradě.

Spojte čárou věty, které k sobě patří.
I am a girl.

Já jsem doma.

I am a boy.

Já jsem dívka.

I am at home.

Já jsem chlapec.

The children are in the garden.

Můj pes je v zahradě.

A mouse is grey.

Moje kočka je doma.

My dog is in the garden.

Děti jsou v zahradě.

The monkeys are at the zoo.

Myš je šedá.

My cat is at home.

Opice jsou v zoologické zahradě.

Doplňte am, is, are.
Mirek ______at home.
Karolina ______ in the garden.
Petr ______ a child. You ______ at home.
I ______ Marcela. It ______ a dog.

Napište česky věty, které jste doplnili.
________________________________
______________________________________
____________________________________________
____________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Doplňte chybějící anglická slova.

Já jsem v zahradě.

I ______ in the garden.

On je Petr.

______ is Petr.

Ona je Zdena.

______ is Zdena.

To je tygr.

It ______ a tiger.

Ty jsi v zoologické zahradě.

You ______ at the ZOO.

Petr je doma.

Petr is ______ home.

Zdena je v zahradě.

Zdena ______ in ______ garden.

Vy jste doma.

______ are at ___________.

Já jsem Roman.

I ______ Roman.

