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Zdravím vás v dalším týdnu našeho snažení o procvičení si známých věcí a učení se něčemu novému. Jak to 

jde? Zvládáte? Nebojte se ozvat, kdyby byl nějaký problém a potřebovali byste poradit – 

yveta.michalcova@zsnivnice.cz 

 

Připravila jsem vám na opakování a procvičování slovíčka. Buď se přihlásíte do aplikace: www.quizlet.com  

(je zdarma, lze i na mobilu) nebo se dostanete do třídy pomocí následujícího odkazu: 

 

 https://quizlet.com/join/rvpnWVJA5 

 

 

Pokud byste se hlásili do aplikace, pak přes Google účet, pomocí vaší mejlové adresy a hesla nebo 

facebooku. Možná to bude chtít i souhlas od rodičů, potvrzení mejlu – uvidíte. Proto jít tam přes odkaz by 

mělo být jednodušší 

Když se tam dostanete, tak ve vyhledávání (search) si dejte třídu  „7.AB Nivnice“ a požádejte o přístup do 

této třídy. Jako jméno si dejte vaše skutečné jméno, ne žádnou přezdívku. Pak můžete už procvičovat 

slovíčka, která jsem vám tam připravila. 

 

Jak tam 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  

 
 

Chtěla bych, abyste si prošli všechna cvičení – flashcards, learn, write, spell, test. Kdo zvládne, může pak i 

hrát na „Play“ – spojovat, psát slovíčka. Kdo se tomu bude hezky věnovat, určitě se všechna slovíčka 

správně naučí. Nezapomínejte si klikat na „megafonek“, kdy to slovíčko uslyšíte a můžete se ho naučit 

správně vyslovovat. Budu vás u toho sledovat, jak se komu daří – ti pilní získají plusové body 
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Další aplikace, kam se můžete přihlásit a procvičovat si různé věci pomocí příběhů a písniček (i když 

v jednoduché formě), a to i na telefonu je :  http://www.mywowenglish.com –  dá se registrovat zdarma, 

zatím do 30.4. 

 

Tak a co v tomto týdnu? Budeme procvičovat minulý čas. Znovu si projděte pravidla, jak se u pravidelných 

sloves tvoří, nezapomeňte na „be, have got, can“. Zopakuj si, jak se tvoří otázky a zápory a toto všechno 

procvičíme 

 

1. Doplň do věty sloveso v minulém čase a vytvoř větu zápornou a otázku  - piš do cvičného sešitu 

 

It ………a happy end. (be)     On Friday girls ………..at the disco. (dance) 

We………..left. (turn)     The cheetah……………..very fast. (move) 

It was cold, so I…………..the windows. (close).  The students………….understand English. (can) 

Children………….their parents. (like)   We ……………….our grandparents. (visit) 

They………………their friends. (welcome)   Spring…………on the 21 of March. (start) 

He…………….at the bus stop. (wait)   The boy....................... a new bike. (have got) 

 

2. V pracovním sešitě na str. 27 si doplň cvičení 3 – tvoříš kladné věty v minulém čase a cv. 4 – tvoříš 

kladné a záporné věty podle toho, jestli má splněno nebo ne 

 

3. Samozřejmě stále dokola procvičuješ slovní zásobu 3A, 3B – využívej www.quizlet.com, hodně ti 

pomůže 

 

Řešení: 

 

It was a happy end.  Was it a happy end?  It wasn’t a happy end. 

On Friday girls danced at the disco.  Did girls dance at the disco?  Girls didn´t dance at the disco. 

We turned left. Did you turn left? We didn’t turn left. 

The cheetah moved very fast.  Did cheetah move very fast? Cheetah didn’t move very fast. 

It was cold, so I closed the windows.  Did you close the window?  I didn’t close the window.  

The students could understand English. Could students understand English? Students couldn’t understand… 

Children liked their parents.  Did children like their parents?  Children didn’t like their parents. 

We visited our grandparents.  Did you visit your grandparents? We didn’t visit our grandparents.  

They welcomed their friends.  Did they welcome their friends? They didn’t welcome their friends.  

Spring started on the 21 of March.  Did spring start of…….? Spring didn’t start of…….. 

He waited at the bus stop.  Did he wait at the ……?  He didn’t wait at the……..   

The boy had a new bike. Did the boy have a new bike? The boy didn’t have a new bike.  

 

Pracovní sešit: 

27/3: 

2 - On Tuesday she visited her Grandma. 3 – On Wednesday she watched a DVD at Helena´s house. 

4 – On Thursday she played computer games with Filip.   

5 – On Friday she tried to learn more Spanish words.   

6 – On Saturday she collected her bus ticket for the trip.  7 – On Sunday she packed for the school trip.  

 

27/4 

2 - They didn´t watch TV.    3 – They practised some French. 

4 – They didn´t visit the museum.   5 – They didn´t play football. 

6 – They walked to the river.    7 - They didn´t phone the bank. 

8 – They collected tickets to the theatre. 
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