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Milí sedmáci, 

Zdravím vás a chci vás povzbudit v plnění vašich úkolů. Na on-line hodině jsme si ukazovali, co je vaším 

úkolem v Quizletu a ne všichni mají splněno. Některé ale musím opravdu pochválit, pilně pracují, 

odevzdávají úkoly, to je moc dobře. Všichni máte přístup do on-line prostředí, což je pro vás občas i 

výhodnější, tak se aktivně zapojujte.  

I prostředí Quizletu máte všichni ještě ze školy zpřístupněno, takže neváhejte a procvičujte. Přijde čas 

kontroly, ať to nehoníte na poslední chvíli. Učte se průběžně. Vaši aktivitu vidím. Držím vám pěsti. 

Kdyby nastal nějaký problém, neváhejte a kontaktujte mě. HS 

 

Shrnutí sad, které máte mít v Quizletu hotovy: 

- Project 2/3B 

- Project 2/3C 

- Pravopisné změny u pravidelných sloves v minulém čase 

- Irregular verbs – part 1 (nepravidelná slovesa – část 1) 

- Irregular verbs – part 2 (nepravidelná slovesa – část 2) 

 

 

Úkoly na následující týden (27. - 30. 4.): 

1) Nadále zůstává procvičování slovíček v Quizletu. Vše výše uvedené byste měli mít hotovo, ale 

mnozí nemají. Pravidelným procvičováním se ukládají slovíčka v paměti a zůstávají tam.       

 

2) Do listu A4 s nepravidelnými slovesy si zapište další sadu nových a procvičujte v Quizletu. Bude to 

uloženo pod názvem Irregular verbs – part 3 (nepravidelná slovesa – část 3). 

 

Infinitiv anglicky Minulý čas anglicky Infinitiv česky 

take     /teɪk/ took         /tʊk/ vzít, brát 

speak  /spiːk/  spoke      /spəʊk/  mluvit, hovořit 

bite      /baɪt/  bit              kousnout, kousat 

say      /seɪ/ said          /sed/  říci (něco) 

pay      /peɪ/ paid          /peɪd/ 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        got           /gɒt/ získat, opatřit, dostat 

 



3) V učebnici na str. 37 vypracujte cvičení 4 – obě pohlednice do cvičného sešitu. Do sešitu vypište jen 

tvary sloves v minulém čase, nezapomeňte dopsat číslo vynechaného místa. Použijte slovesa, která 

máte v nabídce. Každá část má svoji nabídku. 

Poslechové cvičení vám vložím do Teams, abyste si mohli zkontrolovat a hlavně poslechnout 

angličtinu. 

 

4) V pracovním sešitě vypracujte str. 28 cv. 1, 2 dle zadání. 

 

5) Complete the sentences with irregular verbs in the past. Make two types of questions: Y/N and Wh-  

Do následujících vět doplň tvary sloves v minulém čase a vytvoř k nim 2 typy otázek. Y/N a Wh – ptej se na 

podtržené slovo. Pozor, aby otázka Wh – dávala smysl. Podtržené slovo se nesmí v otázce objevit, na něj se 

ptáme tázacími slovíčky. 

Pokud nevíš jak, podívej se do zápisů v gramatickém sešitě. Cvičení můžeš poslat mailem nebo vypracuj 

v Teams jako pracovní list. 

Př. She________________ at home at the weeked. (stay) 

  She stayed at home at the weekend. 

  Did she stay at home at the weekend? 

  Where did she stay at the weekend? 

 

Použij následující slovesa:     Put, find, drive, swim, sleep, sit, stand, understand, buy, sell, read 

 

a) He __________ in the swimming pool yesterday. 

 

b) I ______________ Spanish very well. 

 

c) My father ______________ his car very fast. 

 

d) His friend______________ 10 hours. (otázka na počet, podobně jako u – Kolik máš bratrů….) 

 

e) I lost my wallet but my brother _____________ it. 

 

f) At the beginning of our lesson we _____________ at school. 

 

g) You ____________ the book on the table. 

 

h) They __________ their old house and ____________ the new one. 

 

i) Your grandma ___________ on the chair and __________ a book. 

 

6) Just for fun: 

https://www.youtube.com/watch?v=UWFCCEIf1y0 – hiphop – join them 

https://www.youtube.com/watch?v=kf2VJ6JkUs0 – song (Irregular verbs) 

https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE – říkanka na pravidelná slovesa – zkuste si opakovat 

https://www.youtube.com/watch?v=LbA2LeGteME – říkanka na nepravidelná slovesa 

     Have a nice time! 

https://www.youtube.com/watch?v=UWFCCEIf1y0
https://www.youtube.com/watch?v=kf2VJ6JkUs0
https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE
https://www.youtube.com/watch?v=LbA2LeGteME


Solution (řešení): 

 

Ad 3)  

Uč. str. 37/4  1: 1 – travelled 2 – drove 3 – played 4 – stopped 5 – had 

   6 – lost 7 – put  8 – forgot 9 – found 

  2: 1 – arrived 2 – enjoyed 3 – slept 4 – looked 5 – went 

   6 – had  7 – played 8 – swam 9 – rained 10 – visited 

 

Ad 4)  

PS 28/1:  1 – missed 2 – broke 3 – went 4 – grabbed 5 – stole 

   6 – forgot 7 – ate  8 – took 9 – left  10 – were 

   11 – dropped 12 – bit 

 

PS 28/2:  2 – Jeremy dropped his camera. 

   3 – Thomas had a stomach ache. 

   4 – Dad lost his wallet. 

   5 – They had a car accident. 

   6 – Alan broke his leg. 

 

 

 

 


