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Milí sedmáci, 

Jsem ráda, že jsem se s řadou z vás slyšela prostřednictvím MS Teams, bylo to fajn.       V dalším týdnu, 

který je před námi, se v pondělí prostřednictvím Teams neuslyšíme, protože bude velikonoční pondělí, tak si 

kluci užijte „šlahačky“, holky na tom budou, díky situaci kolem nás, letos asi lépe, bude to možná méně 

bolestné, tak si to užijte taky. 

 

Opět si shrneme, co máte mít v Quizletu hotovo. Připomínám, že tato aplikace jde bezplatně stáhnout do 

mobilu. 

- Project 2/3B 

- Project 2/3C 

- Pravopisné změny u pravidelných sloves v minulém čase 

 

Úkoly na následující týden (14. – 17. 4.): 

1) Minulý týden jsme procvičovali klady a zápory v minulém čase u pravidelných sloves, dneska se 

podíváme na otázky. Vše máte zapsáno v 1. on-line výukovém týdnu. Připomínám, že máme 2 typy 

otázek: 

a) Y/N questions – tzv. zjišťovací otázky (znáte z Čj), na které odpovídáme ano/ne; platí 

jednoduchá zásada, tím slovesem, kterým se ptáme, pomocí toho slovesa také odpovídáme (ve 

všech časech) 

b) Wh questions -  tzv. doplňovací otázky (opět znáte z Čj), kdy musíme nějaký údaj, na který se 

ptáme, doplnit. Využíváme tázacích slovíček – zopakuj si. 

Přepiš si tabulku do cvičného sešitu a doplň tázací výrazy. 

Kdo?  

Kde?  

Kdy?  

Jak?  

Co?  

Proč?  

Kam?  

V kolik?  

Kolik? 2 způsoby  

Jaký?  

Čí?  

Který? (při výběru)  

 

2) Otázku tvoříme v minulosti pomocí did. Je jedno, o jaké sloveso se jedná, zda pravidelné nebo 

nepravidelné. 

a) Y/N   Did podmět infinitiv ostatní? 

b) Wh   Wh-… Did podmět infinitiv  ostatní? 

Vytvoř k následujícím větám oba typy otázek. U otázky typu Wh se ptej na podtržený výraz. Otázky zapiš 

do cvičného sešitu. 

Př. You worked in Prague.       Did you work in Prague? 

Where did you work? 



→ He watched TV in the afternoon.  A) 

      B)  

→ My mum cooked the dinner.  A) 

      B) 

→ They travelled to Spain by plane.  A) 

      B) 

→ I washed three cars yesterday.  A) 

      B) 

→ He opened the door, because he wanted to help his grandma. 

A) 

B) 

→ We played tennis at the sports centre. A) 

      B) 

 

POZOR!!! Těžká otázka!!! Otázka na podmět. Má zvláštní režim, netvoříme ji podle výše uvedeného vzoru. 

Tady odpadá sloveso did a použijeme přímo sloveso v minulém tvaru. 

Př. My children grabbed the pens.  A) Did your children grab the pens? 

     B) Who grabbed the pens? 

 

→ Tom  washed up after lunch.  A) 

      B) 

→ His sister helped me.   A) 

      B) 

 

3) Do již připraveného papíru A4 pro nepravidelná slovesa si zapište další sadu a naučte se je. Bude to 

místo slovíček + procvičujte v Quizletu – Irregular verbs - part 1. 

 

Leave          /liːv/ Left Odejít, opustit 

Break          /breɪk/ Broke        /brəʊk/ Zlomit 

Forget        /fə(r)ˈɡet/ Forgot       /fə(r)ˈɡɒt/ Zapomenout 

Steal          /stiːl/ Stole         /stəʊl/ Ukrást 

Eat             /iːt/ Ate           /eɪt/    //et/ Jíst 

Go             /ɡəʊ/ Went        /went/ Jít, jet 

Lose          /luːz/ Lost Ztratit 

Write         /raɪt/ Wrote       /rəʊt/ Psát 

Read         /riːd/ Read         /red/ Číst 

Drink        /drɪŋk/ Drank      /dræŋk/ Pít 

 

4) V učebnici str. 36 se podívej na obrázky a zkus každý popsat v minulém čase, co se stalo – ústně. 



5) Dobrovolný úkol za *: vytvoř křížovku s tajenkou z tvarů minulého času pravidelných sloves. 

Minimální počet sloves je 10. Křížovku mi pak pošli na adresu: hana.strommerova@zsnivnice.cz. 

Př. 

c l o S e d  

 s t A y e d 

n e e D e d  

 

Solution (řešení): 

Ad 1)  

Kdo? Who? 

Kde? Where? 

Kdy? When? 

Jak? How? 

Co? What? 

Proč? Why? 

Kam? Where? 

V kolik? What time? 

Kolik? 2 způsoby How many? 

How much? 

Jaký? What? 

Čí? Whose? 

Který? (při výběru) Which? 

 

Ad 2) 

→ He watched TV in the afternoon.  A) Did he watch TV in the afternoon? 

      B) When did he watch TV? 

→ My mum cooked the dinner.  A) Did your mum cook the dinner? 

     B) What did your mum cook? 

→ They travelled to Spain by plane.  A) Did they travel to Spain by plane? 

B) How did they travel to Spain? 

→ I washed three cars yesterday.  A) Did you wash three cars yesterday? 

B) How many cars did you wash yesterday? 

→ He opened the door, because he wanted to help his grandma. 

A) Did he open the door, because….? 

B) Why did he open the door?   

→ We played tennis at the sports centre. A) Did you play tennis at the sports centre? 

B) Where did you play tennis? 

→ Tom  washed up after lunch.  A) Did Tom wash up after lunch? 

B) Who washed up after lunch? 

→ His sister helped me.   A) Did his sister help you? 

B) Whose sister helped you? 
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