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Vítám vás už v pátém úkolovém týdnu . Opravdu mám velkou radost z těch, kteří pravidelně pracují a 

dělají nejenom tady povinné úkoly, ale i úkoly dobrovolné, které najdou v Teams. Je to super . Ti, kteří to 

opravdu dělají, budou učivo umět a nebudou tápat, což je jenom dobře. 

Chválím znovu ty, kteří se přihlásili na quizlet a procvičují (máte to v zadání, měli by to dělat všichni). 

Nestačí se jenom přihlásit, je potřeba i procvičovat. Jenom tak ta slovíčka zvládnete správně nejenom psát, 

ale i říkat. Všechna je budeme potřebovat. Kdo nemá po ruce přihlašovací link – posílám ho do třetice – to 

by snad mohlo stačit . Jako výmluva, že nevíte jak, už neobstojí: 

https://quizlet.com/join/rvpnWVJA5 

1. Tady už máte zvládnutá slovíčka 3A,B a pilně procvičujete 3C – Problems. Začneme se učit minulý 

čas nepravidelných sloves, která tu pak také budete mít k procvičení. Tady neexistuje skoro žádné 

pravidlo, musíme se je naučit jako slovíčka. 

Co budete potřebovat. Buď si nalinkujete velký tvrdý papír, na který si slovesa budete psát, nebo použijete 

dvoustránku v gramatice. To nechám na vás, co komu bude více vyhovovat. Budete potřebovat 4 sloupce: 

 

1 – sloveso česky 2 – infinitiv anglicky  3 – tvar minulého času  4 – výslovnost 

Být   be    was, were   |woz|, |weә| 

Mít   have got   had    |hɶd|   

Moci, umět  can    could    |kud|   

Jít, jet   go    went    |went|  

Jíst   eat |i:t|   ate    |eit|, |et|  

Zlomit, rozbít  break |breik|   broke    |brәᴜk|  

Dostat   get    got    |got|   

Zapomenout  forget    forgot    |fә´got|  

Ukrást   steal |sti:l|   stole    |stәᴜl|   

Opustit, odejít  leave |li:v|   left    |left|   

 

Tato slovesa si hezky napište a musíte se je naučit jako básničku (a samozřejmě pak i ta další). Pojedeme je 

už pořád dokola, až do konce devítky . Dnes máte tady první část (3 z nich už umíte určitě), budeme si je 

dávat postupně po 10 každý týden, tak se je učte průběžně, ať se vám to nehromadí.  

https://quizlet.com/join/rvpnWVJA5


2. V učebnici se mrkněte na straně 36 na cvičení 1. Ve výukových materiálech v teams máte nahrávku 

– č. 52, tu si pusťte, několikrát dokola, ať se hezky naučíte vyslovovat slovesa. Pak si text (věty) 

několikrát přečtěte nahlas a přeložte. Přiřaďte obrázky k větám, co k čemu patří. Když se budete 

učit slovíčka, už si začněte k tomu říkat i minulé časy, tak jak jsme si to začali u sloves pravidelných. 

 

 

3. Podle tabulky minulých časů, které máte výše, napsali jste si je na papír či do sešitu (popř. si to 

může někdo nalepit), si doplňte a odříkejte zelenou tabulku na str. 36 cv. 2a.  Tuto tabulku si 

doplněnou napište do cvičného sešitu. 

 

4. Přeložte věty, vytvořte otázku a zápor a pošlete mi to na e-mail: yveta.michalcova@zsnivnice.cz = 

povinný úkol k odevzdání (postupujte u všech vět jako v a)). Termín do ČT 16.4.  

 

a) V pondělí jsem byl doma. Byl jsi v pondělí doma? V pondělí jsem nebyl doma.  

b) Maminka je vyzvedla na letišti. (at) 

c) Měli jsme malou loď. 

d) Pan učitel kontroloval úkoly. 

e) Naši kamarádi chtěli jít domů. 

f) Mohli jsme křičet. 

g) Petr vyzkoušel nové auto. 

h) Vybalila jsem kufry. 

 

5. Poslechni si video, zopakuj si slovesa, některá jsou i nová 

 

 

 

ŘEŠENÍ: 

Učebnice 36/2a: 

Leave – left  break – broke   forget – forgot  steal – stole 

Eat – ate  go – went   have - had 

 

mailto:yveta.michalcova@zsnivnice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=LryFIcSwn08

