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Opět Vás všechny zdravím při zadávání úkolů pro další týden. Věřím, že se úkoly dařily 

plnit. Děkuji těm, kteří již pilně trénují na Quizletu. Vaši aktivitu sleduji a vážím si Vaší 

snahy. Šikulky       Minule jsme procvičili tvoření minulého času u pravidelných sloves 

a dneska už půjdeme na tvoření minulého času ve větách.  Práce s minulým časem je 

celkem jednoduchá, budeme vycházet ze znalostí přítomného času.   

Stále platí: když nevíš, ozvi se.                                                          Tak jdeme na to        

 

      ZAPIŠ DO GRAMMAR        

MINULÝ ČAS      PAST SIMPLE TENSE                  

+      KLADNÁ OZNAMOVACÍ VĚTA 

         k pravidelnému slovesu přidáme koncovku -ed   

         tvar slovesa je pro všechny osoby stejný 

 

                                                                          

 

 

I        want+ed.                               Já jsem chtěl. 

You                      work+ed.                                Ty jsi pracoval.                       

He, she, it   play+ed.                                       On hrál, ona hrála, to hrálo. 

We                miss+ed.    My jsme zmeškali. 

You   collect+ed.    Vy jste sbírali. 

They   need+ed.    Oni potřebovali.  

                           

- ZÁPOR OZNAMOVACÍ VĚTA          

se tvoří pomocí did not (zkráceně didn´t) + infinitiv slovesa  

tvoříme stejně u pravidelných i nepravidelných sloves  

tvar slovesa je pro všechny osoby stejný 

 

 

 

 

                                                                                                                   . 

PODMĚT   

SLOVESO V MINULÉM ČASE 

k základnímu tvaru slovesa přidáme KONCOVKU -ed 

u nepravidelných sloves si tvar musíme pamatovat 

 

PODMĚT   DIDN´T   INFINITIV  

SLOVESA  

  



 I   didn´t     want.   Nechtěl jsem. 

You   didn´t    work.  Nepracoval jsi. 

He, she, it  didn´t    play.  Nehrál, nehrála, nehrálo. 

We   didn´t    miss.  Nezmeškali jsme. 

You   didn´t    collect. Nesbírali jste. 

They   didn´t    need.  Nepotřebovali. 

   

 

? OTÁZKA se tvoří pomocí DID + INFINITIV SLOVESA   (podobně jako u prostého 

přítomného času místo do/does dáme did (to je minulý tvar od slovesa do), v anglické 

větě je pouze jeden tvar minulého času, proto stačí DID a sloveso je ve tvaru 

přítomném). 

 

A) YES / NO    OTÁZKA 

 

                                                                                                                                    ? 

 

                         Did           you                          want                     a new car?     

                         Chtěl jsi nové auto? 

          Did           she           tell                       this story?        

Vyprávěla tento příběh?           

B) WH ?   OTÁZKA 

    

                                                                                                                                      ?  

 

 

When        did             you                   want                   a new car? 

Kdy jsi chtěl nové auto?  

What        did                       he                      do              at school yesterday? 

Co dělal včera ve škole? 

 

 

DID   PODMĚT   
INFINITIV  

SLOVESA  

  

POKRAČOVÁNÍ 

VĚTY 

DID   PODMĚT   INFINITIV  

SLOVESA  

  

POKRAČOVÁNÍ 

VĚTY 

WH 

TÁZACÍ  

SLOVO 

 



KRÁTKÁ ODPOVĚĎ    tvoří se pomocí did, didn´t    (pouze did/didn´t , už nepíšeš 

sloveso) 

Did you play the piano?         Yes, I did.            X          No, I didn´t. 

Yes, she did.           /         No, she didn´t. 

 

U WH QUESTION ( OTÁZKY S TÁZACÍM SLOVEM) musíš odpovídat celou 

větou. 

Where did you play the piano?  I played the piano at home. 

What did she unpack?          She unpacked her books. 

 

      VIDEO PRO SHRNUTÍ MINULÉHO ČASU 

https://www.youtube.com/watch?v=HAOa9UI8GI4&t=57s 

 

      PRÁCE V UČEBNICI       

Přečti si článek Our holiday na str. 34 a poté běž na tento odkaz 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0OW-

RiiMq2GAfh060EavWn42Xn3QOPQqJHkF5brwuDHtwGg/viewform?usp=sf_link 

 a odpověz na otázky. Porozuměl jsi textu? 

 

 

      PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITĚ       

str. 26 cv. 1, 2 

str. 27 cv. 3 

 

      PROCVIČOVÁNÍ SLOVÍČEK – chválím za přihlášení a práci v Quizletu, jste 

šikulky, pokračujte tak dále…a ostatní se prosím přihlaste. 

 

Přeji Vám hezký čas s angličtinou a dávejte na sebe pozor. Když něco nebudete 

vědět, ozvěte se.                           Myslím na Vás Renata Charvátová 

 

ŘEŠENÍ: 

      PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITĚ       

https://www.youtube.com/watch?v=HAOa9UI8GI4&t=57s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0OW-RiiMq2GAfh060EavWn42Xn3QOPQqJHkF5brwuDHtwGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0OW-RiiMq2GAfh060EavWn42Xn3QOPQqJHkF5brwuDHtwGg/viewform?usp=sf_link


str. 26 cv. 1-  2) a plane, 3) a caravan, 4) a tent,  5) a hotel,  6) a suitcase,   

7) a trolley,  8) a taxi  

str. 26/2 – 1) passport, 2) train,  3) boat, 4) caravan,  5) ticket,  6) hotel 

str. 27 cv. 3  On Tuesday she visited Grandma. On Wednesday she watched a DVD 

at Helena´s house. On Thursday she played computer games with Filip. On Friday she 

tried to learn more Spanish words. On Saturday she collected her bus ticket for the 

trip. On Sunday she packed for the school trip. 

 

  

 


