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Anotace: Žáci osmého ročníku, kteří jsou vyučováni podle učebnice SPARK 2 jsou seznámeni 

s gramatikou použití –ing tvaru po určitých slovesech (like, love, hate, don´t like, 

don´t mind, can´t stand). Tento pracovní list je určen pro další procvičení této 

gramatiky. Ve cvičení 1 žáci překládají fráze týkající se volnočasových aktivit a 

domácích prací. Ve cvičení 2 pak tyto fráze (po předchozí kontrole překladu) použijí 

k odpovědím na otázky, ve kterých jsou použita slovesa, po kterých se používá tvar 

–ing. 
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1. Translate these sentences into English:

Jít do divadla

Číst časopis

Posílat sms zprávy

Scházet se s přáteli

Jíst v restauraci

Jít na koncert

Uklízet svůj pokoj

Vysávat

Žehlit

Utírat prach

Chodit nakupovat

Vytírat podlahu

Mýt okna

2. Use sentences from exercise 1 to answer these questions:

What do you like doing?

What do you love doing?

What do you hate doing?

What don´t you like doing?

What can´t you stand doing?

What don´t you mind doing?



Řešení:

1.Go to the theatre

Read magazines

Send text messages

Meet friends 

Eat out

Attend a concert

Tidy your room

Hoover

Iron clothes

Dust the furniture

Do the shopping

Mop the floor

Clean the windows

2.

I like attending a concert.

I can´t stand hoovering…..etc.






