
ANGLIČTINA 7. ROČNÍK SKUPINA P. UČ. RENATY CHARVÁTOVÉ 

MINULÝ ČAS – PRAVIDELNÁ SLOVESA 

 

      Zdravím vás při dalším zadávání úkolů. Doufám, že jste neměli s předešlým 

zadáním problém. Stále platí: V PŘÍPADĚ DOTAZŮ SE OZVI. Děkuji Brigči za 

sdílení informací ve skupině. Jdeme na to… společně to zvládneme       Jste 

šikulky!            

 

      ZAPIŠ A PŘELOŽ DO EXERCISES (opakování minulý časů slovesa had) 

   

1. Slon měl velké uši. 

2. Měli jsme se dobře. 

3. Moji rodiče měli nový dům. 

4. Mickey neměl šťastný den. 

5. Moje babička a dědeček neměli dobré zaměstnání. 

6. Včera jsem neměl domácí úkol. 

7. Měl jsi včera ovocný dort? 

8. Měli peníze? 

9. Měl tvůj tatínek tuto učebnici? 

10. Kde jste měli auto? 

11. Kdy měla oběd? 

12. Proč měl nové džíny? 

       ZAPIŠ DO GRAMMAR. 

MINULÝ ČAS   PROSTÝ            PAST SIMPLE 

- používáme, když mluvíme o události, která se stala v minulosti (a v minulosti 

skončila) 

- užívá se i při vyprávění, kdy jedna událost následuje za druhou 

- příslovce: yesterday, last week, last weekend, last Saturday, last month, last 

year, two days ago (před dvěma dny), two weeks ago, in 1978, three months 

ago 

TVOŘENÍ MINULÉHO ČASU PROSTÉHO 

a) pravidelná slovesa – regular verbs -  přidáme koncovku -ed k infinitivu slovesa 

(platí pro všechny osoby) 

work  -  worked                            play – played 

 

Pravopisná pravidla 

1. Pokud sloveso končí na -e, přídáme -d (samohláska e se nevyslovuje). 



live – lived       hate – hated      dance – danced    close – closed   like - liked 

 

2. Pokud sloveso končí na -y a před ním je souhláska, toto -y změkčíme. 

study – stuied   carry – carried   tidy – tidied   hurry – hurried    cry - cried 

 

3. Pokud je před koncovým -y samohláska, ke změně nedochází. 

play – played       enjoy – enjoyed     stay - stayed 

 

4. Zdvojení koncové souhlásky – u jednoslabičných sloves, která končí na 

samohlásku a souhlásku (např. -el, -op) a u víceslabičných sloves, která 

mají poslední slabiku přízvučnou. (poslední tři písmena jsou souhláska – 

samohláska – souhláska) 

stop – stopped    drop – dropped   prefer – preferred 

 

5. Pokud sloveso končí na -l, zdvojujeme. 

travel – travelled 

 

6. Nezdvojuje se „w“ ani „x“ -  bow – bowed (uklonit se) 

 

POZOR NA VÝSLOVNOST 

      nikdy nevyslovujeme koncové -ed jako [ed]. 

      koncovku -ed vyslovujeme jako: 

a) [d] po samohlásce nebo znělé souhlásce  

play + -ed    played  [pleid]               fill + -ed   filled [fild]                

b) [t]  po neznělé souhlásce 

           brush + -ed   brushed   [brʌʃt]           watch + -ed  watched [wɒtʃt 
         

c) [id]   po souhláskách -t a -d             

       visited [ˈvɪzɪt], needed [niːdit] 

 
  

b) nepravidelná slovesa – irregular verbs – tvar minulého času je třeba se 

naučit (např. write – wrote, sit – sat) 

 

      PODÍVEJ SE NA VIDEO O SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI.  

https://www.youtube.com/watch?v=GYirCYBrJYk 

 

      ZAPIŠ DO EXERCISES (udělej si tabulku a doplň) 

 

Rozděl slovesa podle pravopisných změn: 

https://www.youtube.com/watch?v=GYirCYBrJYk


stop, play, cry, work, wait, study, stay, walk, try, plan, bake, cook, look, open, call, 

visit, like, ask, phone, live 

 

+ ed + d + ied Zdvojení + 
ed 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

      QUIZLET 

Pro procvičování slovní zásoby (3B Our holiday) vám pomůže náš známý 
https://quizlet.com/. Zopakuju postup: přihlásit se, ve vyhledávači najít JAK Nivnice 
7.B (to je naše třída), v naší třídě si vyhledáš sadu slovíček k opakování. 

  

      ÚKOL DO ETWINNINGU. 

Pracujte ve své skupině na projektu: NIVNICE WORKS WITH GUMUSHANE AND 

PRESENTS LA SENIA 

Velká pochvala pro Matyáše, super, děkuji a těším se na ostatní. Berte to jako 

příležitost pro aktivní používání jazyka, komunikujte se partnery.  

 

 My pupils, I wish you nice time and be healthy.                  RCH 

 

  

https://quizlet.com/

