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      Milí angličtináři, máme za sebou další týden a novou várku úkolů před 

sebou. Věřím, že se máte dle možností dobře a že úkoly lze plnit. Mám dotaz: Proč 

nejste přihlášení do Quizletu? Proč neprocvičujete slovíčka? Pokud máte problém, tak 

napište a vyřešíme. Mám radost z těch, kteří se přihlásili a procvičují – je to skvělá 

příležitost, jak se hravě naučit slovní zásobu, že Peťo      ? A co nás čeká tento týden? 

Budeme si procvičovat minulý čas. Nejprve si zopakujte v GRAMMAR vše, co jsme si 

v minulých týdnech napsali. Jste šikulky, všechno zvládneme!     

            Enjoy it        RCH 

 

      ZAPIŠ DO EXCERCISES        

Doplň minulý čas slovesa v závorce. (pozor na kladnou větu, zápornou, otázku) 

1. Jane_______________ at the bus stop. (wait) 

2. ____ children ________ their toys? (like) 

3. We_______ at school. (be not) 

4. On Sunday boys_________ football. (play) 

5. My Grandma ______ dance when she ____young. (can not, be) 

6. I_______the windows. (close) 

7. When____you______ to Spain? (otázka!, travel) 

8. I _____ to Spain last week. (travel) 

9. Frank _____to move this suitcase. (try) 

10. My dad______ ________ right. (turn not) 

 

      PRÁCE V UČEBNICI       Otevři učebnici na straně 35, přečti si zelený rámeček 

číslo 5 a pak ústně procvič cvičení 6 Make the sentences negative. 

 

Procvičení výslovnosti – str. 35 tabulka 7 Pronunciation  V Grammar si znovu 

pročti pravidla výslovnosti (pomůcka: všechny samohlásky jsou znělé, pokud se při 

vyslovení znělé souhlásky chytneš na krku, ucítíš tlak -  např. z – znělá, cítím, s – 

neznělá, necítím) 

      PIŠ DO EXERCISES       

Rozděl slovesa v tabulce 7 podle výslovnosti -ed. 

/id/                                         /d/                                      /t/ 

 

      SLOVNÍ ZÁSOBA       zapiš si do slovníčku a postupně se uč slovíčka 3C 

PROBLEMS (PS str. 77). Připomínám, že v Quizletu jsou sady k procvičování 

vytvořeny a čekají na vás       Měli byste už mít procvičeno 3B, vaši aktivitu vidím       



Klidně procvičujte i to, co ještě nemáte z minula. Snažte se udělat na 100%,  tak se 

vám slovíčka usadí hezky v hlavě        

      PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITĚ        

Vypracuj cvičení 4 na straně 27 – dle reality piš kladné nebo záporné věty. 

 

      PRO MILOVNÍKY ANGLIČTINY       

 

https://mywowenglish.com/cs/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ICEL1E1oWOI 

https://www.youtube.com/watch?v=canB-yHFHVM 

 

      ETWINNING        

Stále platí, že i toto je možnost, jak trénovat angličtinu. Dle možností a chuti pracujte 

na projektu.   

 

 Moji milí, mějte se hezky. Myslím na vás a věřím, že vše společně zvládneme. 

Můžeme také komunikovat přes Microsoft Teams, kde máme vytvořenou třídu. Někteří 

z vás už nakoukli a i úkoly splnili. Patří jim velká pochvala a pro ostatní je to 

CHALLENGE      .                          

                          

 

 Opatrujte se a dávejte na sebe pozor       

Přeji vám požehnané Velikonoce.          

                    Jsem s vámi… 

                                    Renata Charvátová 

 

 

 

 

 

 

 

https://mywowenglish.com/cs/
https://www.youtube.com/watch?v=ICEL1E1oWOI
https://www.youtube.com/watch?v=canB-yHFHVM


      ŘEŠENÍ 

Doplň minulý čas slovesa v závorce. (pozor na kladnou větu, zápornou, otázku) 

1. Jane waited at the bus stop. (wait) 

2. Did children like their toys? (like) 

3. We weren´t at school. 

4. On Sunday boys played football. 

5. My Grandma couldn´t dance when she was young. 

6. I closed the windows. 

7. When did you travel to Spain? 

8. I travelled to Spain last week. 

9. Frank tried to move this suitcase. 

10. My dad didn´t turn right. 

      PRÁCE V UČEBNICI       

6 Make the sentences negative. 

2. We didn´t stay … 

3. Dad didn´t want to go… 

4. We didn´t play… 

5. We didn´t visit… 

6. It didn´t rain a lot. 

7. We didn´t arrive…                  

 

Uvědomil sis, jak se tvoří zápor v minulém čase?  

Ano, je to přesně pomocí didn´t. a slovesa, které je v základním tvaru. 

                                                 

 Rozděl slovesa v tabulce 7 podle výslovnosti -ed. 

/id/                                         /d/                                      /t/ 

decided   played   looked 

waited    arrived   watched 

started   phoned 

needed       

wanted 

 

      PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITĚ        



Vypracuj cvičení 4 na straně 27 – dle reality, piš kladné nebo záporné věty. 

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. 

 


