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Milí sedmáci, 

Pevně věřím, že jste si obnovili přístup do Quizletu. Jen vás chci poprosit, abyste si v nastavení změnili své 

uživatelské jméno na vaše skutečné jméno a nepoužívali přezdívku. Děkuji za pochopení. Tuto aplikaci je 

možné si stáhnout i do mobilu a můžete procvičovat i mimo počítač.  

 

 

 

 

 

 

Jak s ní pracovat?  více viz odkaz na videu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w5JjnvyMS_U – část 1 

https://www.youtube.com/watch?v=mU5fzPoAys0&feature=youtu.be – část 2 

 

 

 

Veškerou vaši aktivitu sleduji.        

https://www.youtube.com/watch?v=w5JjnvyMS_U
https://www.youtube.com/watch?v=mU5fzPoAys0&feature=youtu.be


Vašim úkolem je projít všechna cvičení – STUDY – flashcards, learn, write, spell, test. Čím víc procvičíte, 

tím líp pro vás. Kdo vypracuje ještě i hry navíc – PLAY: Match – spojování, Gravity – psaní slovíček, může 

získat hvězdičku/y za aktivitu. Ať se vám tedy daří. A někteří už mají 

 

Úkoly na následující týden (23.- 27. 3.): 

V minulé hodině jste si napsali zápis o tvorbě minulého času u pravidelných sloves v angličtině.  

Dneska budeme pokračovat zápisem do gramatiky, protože připojování koncovky – ed má také svá 

pravidla či výjimky. 

 

1) Zapište si do gramatiky:  

Pravopisné změny u pravidelných sloves v min. čase 
 

a) Pokud sloveso končí na -y a před -y je souhláska, pak změkčujeme 

Cry – cried 

Study – studied 

 

Pokud sloveso končí na-y a před -y je samohláska, nic se neděje, pouze přidáme -ed 

Play – played 

Stay – stayed 

 

 

b) Pokud sloveso končí „tichým“ e, pak přidáme jen -d     (tiché e znamená, že ho nevyslovíme) 

Close /kləʊz/ -  closed    

Hate  /heɪt/ -  hated 

 

c) Pokud sloveso končí na -l, pak v britské angličtině zdvojujeme -l+ed 

Travel – travelled 

Cancel – cancelled 

Control – controlled 

 

d) Pokud je sloveso jednoslabičné na konci se vzorcem C-V-C (souhl.-samohl.-souhl.), pak koncovou 

souhlásku zdvojujeme: 

Plan – planned 

Grab – grabbed 

 

Totéž nastává, pokud je slovo víceslabičné, ale až poslední slabika je přízvučná, je na ní důraz: 

Prefer  / prɪˈfɜː/       preferred  (upřednostňovat)    

Regret  /rɪˈgret/ regretted   (litovat)     

Permit – /pə(r)ˈmɪt/ permitted   (povolit) 

Admit – /ədˈmɪt/ admitted    (připustit) 

 

!!! POZOR!!! 

Pokud je přízvuk na jiné př. první slabice, nic se neděje, pouze přidáme -ed 

Open /ˈəʊpən/  opened 

 

 

 

 



Stále do gramatiky: 

Výslovnost koncovky -ed: 

/d/ /t/ /ɪd/  !!! 

Po znělé souhlásce 

Znělé souhlásky jsou: 

/ b g v ð z ʒ dʒ l r m n ŋ / 

Po neznělé souhlásce 

Neznělé souhlásky jsou: 

/ p k f θ s ʃ tʃ/ 

Pokud je na konci slovesa -t 

nebo -d ve výslovnosti, pak 

vyslovujeme ɪd 

/t, d/ 

Care – cared    / / Work – worked / / Visit – visited   /ˈvɪzɪtɪd/ 

Kill – killed    / / Kiss – kissed   / / Need – needed  /niːdɪd/ 

Clean – cleaned  /kliːnd/ Stop – stopped /stopt/ Hate – hated     /heɪtɪd/ 

 

Verbs (slovesa) 

 

    regular (pravidelná)       irregular (nepravidelná) 

 

sloveso + ed Tvary nepravidelných sloves v minulosti se 

musíme naučit jako slovíčko. 

 

 

 

Pro zopakování „živější“ formou (můžete, nemusíte): 

https://www.youtube.com/watch?v=-sGWj_q0fpQ – video se týká výslovnosti koncovky -ed, nelekejte se, je 

to v angličtině, ale někdo si třeba rád poslechne vysvětlení v angličtině 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ri3QTT41f8 – tvorba min. času v angličtině s příklady 

https://www.youtube.com/watch?v=mwh_IWwwN8Y – kratší verze, ale chybí příklady 

 

2) Dle návodu už všichni víte, jak máte procvičit slovíčka 3B – www.quizlet.com. Pracujte raději 

průběžně, ať toho nemáte naráz moc.       Klidně si můžete zopakovat i starší slovíčka. 

 

3) Do cvič. sešitu rozdělte pravidelná slovesa do tabulky tak, aby odpovídala zadání v tabulce. Jedná se 

o procvičení připojování koncovky -ed ke slovesu v minulosti. 

 

Připojování koncovky -ed ke slovesu v minulosti: 

Slovesa: hate, listen, open, close, need, collect, plan, stop, travel, regret, love, like, talk, rain, kiss, try, wait, 

cry, study, wash, watch, answer, ask, turn, hurry, remember, point, decide, wash up, dance, laugh, smile, 

enjoy, borrow, live, die, help, want, prefer, phone, iron, show, call, look for, control 

+ ed +d +ied zdvojování souhl. 

    

 

Vypište z výše uvedených sloves ta, u kterých se vyslovuje koncovka – ed jako /id/: 

Př. hate 

_____________________________________________________________ 

4) V učebnici na str. 34 si pročtěte slovíčka cv. 1 a článek cv. 2 - aspoň 3x (nikdo vás nemusí slyšet, ale 

vy sebe ano😊) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-sGWj_q0fpQ
https://www.youtube.com/watch?v=0Ri3QTT41f8
https://www.youtube.com/watch?v=mwh_IWwwN8Y
http://www.quizlet.com/


5) Do cvič. seš. odpovězte na následující otázky – stačí jedním slovem –  

a) When were they on holiday? 

b) How did they travel to Spain? 

c) Did they spend their holiday in England? 

d) What documents did they have to (museli) show? 

e) Whose bag was first? 

f) What´s her brother´s name? 

g) Did they stay in a tent during their holiday? 

h) What was the problem? 

 

Ať se vám daří, kdyby něco, napište: hana.strommerova@zsnivnice.cz 

Mějte se fajn       

mailto:hana.strommerova@zsnivnice.cz

