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Stále si opakuj slůvka 2B – Our holiday, zkus si cvičně test
Vypiš si do gramatiky, popř. vytiskni a nalep učivo – zápory a otázky v minulém čase
V učebnici str. 35 cv. 4, 6 napiš každou větu 3x – kladná, záporná, otázka
Učebnice str. 35 cv. 8 – vymysli příběh o pánovi, nápovědou máš slovesa pod zadáním. Kolik vět zvládneš
vymyslet? Piš věty jednoduché, ať se do nich nezamotáš, používej kladné i záporné

Cvičný test – nezapomeň u sloves psát i tvar minulého času
Chtít

vybalit

Zkusit

vozík

Cestovat

jízdenka

Stan

taxi

Kufr

stále, ještě

Brzy

někomu jinému

Křičet

letadlo

Vyzvednout

potřebovat

Cestovní pas

zmeškat

Muzeum

poslední

Štítek

shrábnout

sbírat

zavřít

kontrolovat

obytný vůz

loďka, člun

přijet

rozzlobený

letiště

MINULÝ ČAS – ZÁPOR
Zápor v minulém čase pravidelných i nepravidelných sloves tvoříme pomocí
DID NOT / DIDN´T + INFINITIV SLOVESA
I didnť enjoy my holiday.

Tvary jsou stejné ve všech osobách.

Neužil jsem si svou dovolenou.

You didn´t play football yesterday. Včera jsi nehrál fotbal.
He didn´t buy a new car.

Nekoupil si nové auto.

She didn´t live in Brno.

Nebydlela v Brně.

It didn´t sleep at night.

V noci nespal.

We didn´t go home late.

Nešli jsme domů pozdě.

They didn´t watch TV.

Nedívali se na TV.

MINULÝ ČAS – OTÁZKA
Otázku tvoříme pomocí

DID + INFINITIV SLOVESA

Ve všech osobách stejně.

V anglické větě je pouze jeden tvar minulého času, proto stačí DID a sloveso je ve tvaru přítomném!!!!!
(Tázací slovo) – did – podmět – infinitiv – ostatní část věty
Did

he

go

to the cinema yesterday?

Where

did

you

play

rugby?

What

did

they

do

at school yesterday?

Did

your mum

wash up

yesterday?

SHORT ANSWER:
Did you play football yesterday?

Yes, I did.

No, I didn´t.

Odpověď pouze pomocí DID / DIDN´T, už neopakuješ sloveso.
U WH- question (s tázacím slovem) musíš odpovídat celou větou.
Where did you play football yesterday?

We played on the playground.

