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Vítejte v dalším týdnu (27. 4. – 1. 5.), kdy nás čeká nácvik nepravidelných sloves. Věřím, že je trénujete 

poctivě, protože je budeme potřebovat už neustále. Až do konce 9. ročníku, pak samozřejmě i dál. Proto je 

nacvičujte a opakujte neustále dokola - Quizlet vám pomůže  

1. Také nepřestávejte ve volných chvílích opakovat slovíčka – bez nich je to v cizím jazyku také velmi 

těžké – opět máte ku pomoci Quizlet, nebojte se ho využívat. Je to pro vás daleko pohodlnější, než se 

s nimi prát jen tak. Už umíte slovíčka 3 A, B, C, D a začínáte Culture. 

 

2. Tady máte nabídku dalších sloves – opět si je opište na svůj papír či do sešitu a recitujte stále dokola 

jako básničku, ať vás nic nepřekvapí. 

Česky   infinitiv přítomný  past simple  výslovnost   

Stát (na nohou) stand    stood   /stud/    

Rozumět  understand   understood  /ʌndәstud/   

Koupit   buy    bought   /bo:t/    

Prodat   sell    sold   /sәuld/    

Dělat   do    did   /did/    

Vyrobit  make /meik/   made   /meid/    

Mluvit   speak    spoke   /spәuk/   

Říkat   say    said   /sed/    

Přijít, přijet  come    came   /keim/    

Číst   read /ri:d/   read   /red/    

Psát   write /rait/   wrote   /rәut/    

 

3. Učebnice na str. 37 cv. 4: Máš tam dvě pohlednice z dovolené. V nabídce jsou slovesa, která doplníš 

do textu – nezapomeň, že je doplňuješ v minulém čase. Slovesa, která kam doplníš, píšeš s číslem 

do cvičného sešitu ( 1. travel - travelled). Až to budeš mít, tak si text poslechneš (UČ 53) a 

zkontroluješ správnost. 

 

4. Na základě doplněného textu doplníš věty o Tamaře  a Johnovi – cv. 5a)b), napíšeš je do cvičného 

sešitu.  

 



5. Podle těchto pohlednic napíšeš svůj pozdrav z dovolené (buď skutečné, nebo si vymyslíš). Tento 

pozdrav mi pošleš buď mailem, nebo bude připravený v zadáních v Teams – VŠICHNI!!! 

 

6. Poslechni si nějaká videa – opakování gramatiky – minulé časy, ať to máš i zábavně  

 

 

 

SOLUTION (ŘEŠENÍ) 

UČEBNICE: 

37/4:  1.  1. travel – travelled  2. drive – drove  3. play – played 

4.stop – stopped  5. have – had   6. lose – lost 

7. put – put   8. forget – forgot  9. find – found 

2. 1. arrive – arrived  2. enjoy – enjoyed  3. sleep – slept 

 4. look – looked  5. go – went   6. have – had 

 7. play – played  8. swim – swam  9. rain – rained 

 10. visit – visited 

37/5a): 1. Tamara is on holiday in Scotland. 

  2. She wrote a postcard to Angie. 

  3. She travelled by train. 

  4. On the journey she slept and looked out of the window. 

  5. Yesterday she visited an old castle bacause it rained. 

37/5b): 1. John is on holiday in Portugal. 

  2. He wrote a postcard to Brad. 

  3. He travelled by boat and car. 

  4. On the journey he played computer games and visited some places in Spain. 

  5. Yesterday he lost his wallet because he left it on a table in a restaurant and forgot it.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xs9_64pxISc
https://www.youtube.com/watch?v=aPgtdZ_urZk
https://www.youtube.com/watch?v=XVxnwPwciXI

