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     Milí angličtináři, zdravím vás při další várce úkolů. 

Chválím ty, kteří své povinnosti pečlivě plní. Děkuji za vaši 

snahu. Jak jistě víte, děláte to pro sebe       Také bych chtěla 

motivovat ty, kteří se ještě úplně nerozhoupali: pojďte do toho!  

Mám radost, že se můžeme vídat i v prostředí 

Microsoft Teams, kde je prostor pro osobní kontakt, je to místo, kde si můžeme některé 

věci objasnit. Těším se na vás v pondělí. Připomínám, že máte pracovat i na Quizletu. 

Věřte, že se slovíčka naučíte hravě        

 Tentokrát se podíváme na nepravidelná slovesa a stále budeme procvičovat 

minulý čas.  

           Enjoy it        Renata Charvátová 

 

      ZAPIŠ DO EXCERCISES       Procvičíme si minulý čas. Kdo neví, podívá se do 

sešitu GRAMMAR, kde máme všechno vysvětleno.  

Podle vzoru přelož, vytvoř zápor a oba druhy otázek + odpověď: 

Jana cestovala do Itálie.  

Jane travelled to Italy.                                                                       

Jane didn´t travel to Italy. 

Did Jane travel to Italy? Yes, she did. 

Where did Jane travel? She travelled to Italy. 

Dívka dokončila domácí úkol. 

Včera jsem na tebe čekal hodinu. 

Oni studovali večer.                                    Vezmi si na pomoc tabulku s tázacími slovy. 

  

      PRÁCE V UČEBNICI       Otevři si prosím učebnici na straně 36 a poslechni si 

cvičení 1 (poslech je v souborech Teams pod číslem Track 52), cvičení si 3x přečti. 

Všimni si výslovnosti nepravidelných sloves. O která slovesa se jedná? 

- strana 36 cvičení 2 – zde jsou nepravidelná slovesa, o kterých jsme si říkali 

minulou hodinu, zkus si ústně říct jejich tvar v minulosti a jejich český překlad. 

                   

      SLOVNÍ ZÁSOBA       Určitě víte, že se těžko domluvíte, když nebude mít 

dostatečnou slovní zásobu. Připomínám, že v Quizletu jsou sady k procvičování 

vytvořeny a čekají na vás       Vaši aktivitu sleduji a mám radost z dobře vykonané 



práce. A co byste už měli umět? Project 2/3B, Project 2/3C, Pravopisné změny u 

pravidelných sloves v minulém čase a Nepravidelná slovesa.  

https://quizlet.com/join/sgHgnNanN  - kdo ještě není přihlášen, klikni sem 

      ÚKOL PRO VÁS      Jistě jste se v životě setkali s nějakým problémem. 

Namalujte mi komix (stačí 3 obrázky) a do bublin napište, co se vám přihodilo. 
Kdo nechce malovat, může použít https://www.makebeliefscomix.com/. Své práce mi 
zašlete na mailovou adresu: renata.charvatova@zsnivnice.cz – termín odevzdání této 
povinné práce je 27. dubna 2020. Těším se na vaše dílka. Použijte pravidelná i 
nepravidelná slovesa dle libosti - pište v minulém čase. Nejlepší práce bude speciálně 
odměněna! 

  

      NEPRAVIDELNÁ SLOVESA 2. část        

Do vytvořené tabulky budeme dále postupně zapisovat slovesa, na která při 

angličtině narazíme. Opište si prosím druhou sadu a naučte se ji      

Nezapomeňte si stále opakovat všechna nepravidelná slovesa…. 

take     [teɪk] took         [tʊk] vzít, brát 

speak  [spiːk]  spoke      [spəʊk]  mluvit, hovořit 

bite      [baɪt]  bit              [bɪt]  kousnout, kousat 

say      [seɪ] said           [sed]  říci (něco) 

pay      [pei] paid          [peid] platit 

feed     [fiːd] fed            [fed] krmit, nakrmit 

build    [bɪld] built         [bɪlt] budovat, stavět 

come   [kʌm]  came       [keɪm]  přijít, přicházet 

make   [meɪk]  made       [meɪd] dělat, vyrobit 

get       [get] got           [gɒt] získat, opatřit 

 

      PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITĚ       

Vypracujte cvičení 1 na straně 28. 

 

  

      PRO MILOVNÍKY ANGLIČTINY       

 https://www.youtube.com/watch?v=LmdK2PKoC9w zatím vás mohou zajímat jenom 

minulé tvary nepravidelných sloves 

 https://www.youtube.com/watch?v=u00f2oZJ_eA 
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      SOLUTION      ŘEŠENÍ       

Podle vzoru přelož, vytvoř zápor a oba druhy otázek + odpověď: 

Jana cestovala do Itálie.  

Jane travelled to Italy. 

Jane didn´t travel to Italy. 

Did Jane travel to Italy? Yes, she did. 

Where did Jane travel? She travelled to Italy. 

 

Dívka dokončila domácí úkol. 

The girl finished her homework. 

The girl didn´t finish her homework. 

Did she finish her homework? Yes, she did. 

What did she finish? She finished her homework. 

 

Včera jsem na tebe čekal hodinu. 

Yesterday I waited for you for an hour. 

I didn´t wait for you yesterday. 

Did you wait for me yesterday? Yes, I did. 

How long did you wait for me? I waited for you for an hour. 

 

Oni studovali večer. 

They studied in the evening. 

They didn´t study in the evening. 

Did they study in the evening? 

POZOR!!! OTÁZKA NA PODMĚT 

Např. Kdo večer studoval?     Who studied in the evening?  

Otázku na podmět netvoříme podle známého schématu, ale POUŽIJEME PŘÍMO 

SLOVESO V MINULÉM TVARU (pomocné did odpadá)    vše červené si zapiš do 

sešitu GRAMMAR!!! 

      PRÁCE V UČEBNICI: 

- str. 36 cv. 1: break, have, forget, steal, leave 



- str. 36 cv. 2 a: 

 leave – left – odejít, opustit,  break – broke- zlomit, rozbít,  forget – forgot – 

zapomenout, steal – stole – ukrást, eat – ate – jíst, go – went – jít, jet, have -

had – mít. 

      PRACOVNÍ SEŠIT      

- str. 28 cv. 1  

1 missed, 2 missed, 3 went, 4 grabbed, 5 stole, 6 forgot, 7 ate, 8 took, 9 left, 10 

were, 11 dropped, 12 bit 

 

 

      ETWINNING        

Zkusili jste někoho přes eTwinning oslovit? Napsali jste nějakému novému 

kamarádovi? A jak pokračuje společná prezentace?  

 

  Opatrujte se a dávejte na sebe pozor       Myslím na vás       RCH      

 

 

 

 

 


