
6_anglický jazyk_7.AB_otázky, nepravidelná slovesa    

 

Tak co, jaké byly Velikonoce? Jiné než obvykle, že jo. Daleko klidnější. Uteklo to jako voda a máme před 

sebou už opět celý týden (20. – 24. 4.). Věřím tomu, že všichni postupně plní úkoly, tak, aby měli všechno 

zvládnuto a že rozumíte věcem, které se učíme – pokud ne, nezapomínejte si dělat poznámky a na výuce se 

zeptat na to, co potřebujete blíže vysvětlit. Popřípadě můžete kromě výuky využít i konzultace ve středu od 

12.00 do 13.00 hodin, kdy mi napíšete, sejdeme se a vysvětlíme si co třeba (týká se i jednotlivců, popřípadě 

se můžete domluvit, kdyby vás bylo víc). 

Někteří se stále nepřihlásili na Quizlet – nechcete pomoci se slovíčky? Tam máte super příležitost se je 

naučit, procvičit. Současně tam budu dávat sety na procvičení minulého času – hlavně nepravidelná 

slovesa, která se musíme naučit jako básničku, aby se vám vždy hezky vybavilo co to je za sloveso, když 

uvidíte nebo uslyšíte jeho tvar v minulém čase, který může být úplně jiný – pokud ho neznáte, tak 

nerozumíte, o co jde. Proto se snažte – vy, co tam nejste, se přihlaste a všichni pilně procvičujte (aktivita 

tam je velmi malá – sleduji vás ). Další úkoly na procvičení budou v Teams – ve složce „Zadání“.  

 

Co máte procvičeno a zvládnuto: 

Slovíčka 3A – Where were you….?, 3B – Our holiday, 3C – Problems, pomalu začnete s nácvikem slůvek 3D 

- Mut´s holiday – v pracovním sešitě jich je málo, na quizletu budou v setu rozšířená o slovíčka, která se 

vyskytují v textu v této části lekce, a budete si je opakovat, popř. se je naučíte . 

Gramatika – skvěle umíte vytvořit kladnou, zápornou větu i otázku v minulém čase (někteří ještě chybují, 

dávají do záporu nebo otázky 2 minulé časy). Hlídejte si, že tvar minulého času slovesa máte pouze v kladné 

větě, v záporu a otázce pracujete s pomocným slovesem DID, DIN´T a za ním následuje už jenom infinitiv 

přítomný slovesa. Nezapomínejte, jak pracujeme se slovesem „to BE“ – žádné DID tam není, pracujete 

s NOT tak jak v čase přítomném. Kdyby někomu nebylo něco jasné, ptejte se (e-mail, konzultace, výuka). 

1. Minule jsme začali s nepravidelnými slovesy – doufám, že je máte napsaná a pilně trénujete (jsou i 

na Quizletu). Dnes nás čeká další desítka. Tady ji máte – opět si slovesa napište do seznamu (sešit 

nebo papír), ať je máte pohromadě k dispozici a hezky se je naučte. 

Česky   přítomný infinitiv  past simple  výslovnost  

Kousat, uštknout bite /bait/   bit   /bit/   

Ztratit   lose /lu:z/   lost   /lost/   

Sedět   sit    sat   /sæt/   

Položit, dát  put    put   /put/   

Najít   find /faind/   found   /faund/  



Řídit   drive /draiv/   drove   /drәuv/  

Plavat   swim    swam   /swæm/  

Spát   sleep    slept   /slept/   

Psát   write /rait/   wrote   /rәut/   

Vzít, brát  take /teik/   took   /tʊk/   

 

2. Dnes se ještě podíváme na tvorbu otázek. Zatím jsme pořád dělali YES / NO QUESTIONS = otázky 

bez tázacího slova (zjišťovací). Odpovídáme na ně krátkou odpovědí Yes, a did. / No, I didn´t .  

Platí tam zásada - kterým slovesem se ptáme, tím odpovídáme – ve všech časech a u různých sloves 

(viz zápis). Tyto otázky jsou jednodušší a umíme je.  

Ale často musíme také použít WH- QUESTION (doplňovací), která je náročnější. Začíná tázacím 

slovem a musíme na ni odpovídat celou větou (v tomto případě v minulém čase). 

My je také umíme, jen si je tady připomeneme a procvičíme. Nové budou podmětné otázky. 

 

Zápis do gramatiky: 

 

YES / NO QUESTIONS:      sloveso – podmět – (infinitiv slovesa) - zbytek 

(zjišťovací)   Are you happy?  Yes, I am.   No, I´m not. 

Can Peter play tennis? Yes, he can.    No, he can´t. 

Have they got a car?  Yes, they have. No, they haven´t.  

Do you live in Nivnice? Yes, I do.   No, I don´t. 

Does your mum cook lunch? Yes, she does.   No, she doesn´t. 

Did you eat bananas?  Yes, I did.   No, I didn´t. 

 

Které sloveso uvádí otázku, to se objeví v krátké odpovědi. 

 

WH-QUESTIONS:  tázací slovo – sloveso – podmět – (infinitiv slovesa) – zbytek  tady používáme       

tázací výrazy a musíme odpovídat celou větou (doplňovací – doplníme informaci) 

   When were you happy?  I was happy yesterday. 

   How can you play tennis?  I can play very well. 

   How many sisters have you got? I have got two sisters. 

   Where do you live?   I live in Nivnice. 

   What does she do every day? She goes to school. 

   Why did they go home?  They wanted to sleep. 

    

 PODMĚTNÉ OTÁZKY     -       SUBJECT QUESTIONS  – tady se ptáme na podmět:                 

 WHO? WHAT?.....................kdo? co?     (Kdo to udělal? Co se stalo?) 

 Tyto otázky netvoříme pomocí pomocného slovesa DO / DOES / DID , sloveso je jakoby ve 3. osobě 



             přítomného času nebo u minulosti ve tvaru minulém. 

   Who writes books about children?  KDO píše knihy o dětech? 

   What happened yesterday?   CO se včera stalo? 

   Who helped her?    KDO jí pomohl? 

 

3. Procvičíme otázky. Z každé věty vytvořte otázku bez tázacího slova a s tázacím slovem (podle 

vzoru), ptáte se na žlutý, podtržený výraz. (hlídejte si čas, v jakém ta věta je – přítomný x minulý). 

a) Petr goes to the cinema. Does Peter go to the cinema? Where does he go? 

b) The teacher could help the boy. 

c) Her mum was at the shop.  

d) Mice were very quiet. 

e) I can swim well. 

f) We did our homework. 

g) Their dad works at the factory. 

h) We had lunch at 12 o´clock. 

 

4. Opakujte si stále slovíčka, minulé časy a běžte i do Teams, dám tam něco na otázky, abyste si je 

procvičili. Víme, že jsou vždycky zapeklité a moc nám nejdou . Víc vám toho teď nedám, to co tu 

máte je náročné, proto pracujte svědomitě . Těším se na vás na hodině, kde se si to procvičíme 

„naživo“.  

Mějte se hezky a myslete na své vzdělávání – děláte to pro sebe  

 

SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

Ad 3) – b) Could the teacher help the boy?  What could the teacher do? 

c) Was her mum at the shop?  Where was her mum? 

d) Were mice very quiet?   Who was very quiet? 

e) Can you swim well?   How can you swim? 

f) Did you do your homework?  What did you do? 

g) Does their dad work at the factory? Where does their dad work? 

h) Did you have lunch at 12 o´clock?  When did you have lunch? 

 

 

 

 

 

 


