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     Milí angličtináři, je tu další týden a další várka úkolů. Jsem ráda, že se můžeme vídat 

v prostředí Teams. Opravdu toho využívejte – aspoň mezi sebou můžeme komunikovat a 

vysvětlovat to, co vám není zcela jasné. Chtěla bych poděkovat těm, kteří své povinností pečlivě 

plní, ale jsou tady také ti, kteří stále nic moc      Přátelé, nezapomeňte, že vaše aktivita bude 

součástí závěrečného hodnocení. Všechny zadané úkoly budu kontrolovat, vaše sešity, pracovní 

sešity…tak na to myslete. 

  

 Tentokrát se podíváme na nepravidelná slovesa a stále budeme procvičovat minulý čas.  

           Enjoy it        Renata Charvátová 

 

      PROCVIČOVÁNÍ MINULÉHO ČASU, toto cvičení mi pošli mailem, nebo jej také můžeš 

splnit v Teams (v záložce Zadání)       Termín odevzdání je 3. května 2020. 

Věty napiš ve správném slovosledu a převeď je do minulého času.   

 

1. -listen/ in his bedroom/ the radio/Tom/to 

 

2.-her address/ very well/remember/ I 

 

3.-to Australia/ want/ They/to go /last year 

 

4.-the problem /2 years ago/ She/have got 

 

5.-The kid/ break/ his glasses/ last Monday 

 

6.- at the factory /My dad/ work/ last year 

 



7.- at school/ a blue skirt/ Maria / forget/ 

 

8.  money/ My brother/ lose/ 

 

  

      PRÁCE V UČEBNICI       Otevři si prosím učebnici na straně 36 a do excercises vypracuj 

cvičení 2b (věty opiš a doplň správný tvar slovesa, dávej pozor na pravidelná a nepravidelná) 

. 

      SLOVNÍ ZÁSOBA       Někteří z vás stále nepracují na nácviku slovíček. Připomínám, že 

v Quizletu jsou sady k procvičování vytvořeny a čekají na vás       Vaši aktivitu sleduji a přiznám se, 

že se nic moc neděje     A co byste už měli umět? Project 2/3B, Project 2/3C, Pravopisné změny 

u pravidelných sloves v minulém čase a Nepravidelná slovesa I, II, III.  

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

  

  

      NEPRAVIDELNÁ SLOVESA 3. část       

Do vytvořené tabulky zapište další várku nepravidelných sloves. Nezapomeňte se je hlavně 

učit       Prosím stále si opakujte všechna nepravidelná slovesa, ať v tom nemáte guláš       

 

 

      PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITĚ       

Vypracujte cvičení 2 na straně 28. 

 

  

put             /pʊt/ put            /pʊt/ dát, položit 

   

find          /faɪnd/ found       /faʊnd/ najít 

drive        /draɪv/ drove       /drəʊv/ řídit 

swim        /swɪm/ swam       /swæm/ plavat 

sleep        /sliːp/ slept spát 

sit   sat           /sæt/ sedět 

stand       /stænd/ stood      /stʊd/ stát 

understand    

/ˌʌndə(r)ˈstænd/ 

understood / ʌndəˈstʊd/ 

 

porozumět 

buy         /baɪ/ bought    /bɔːt/ koupit 

sell         /sel/ sold        /səʊld/ prodat 

https://quizlet.com/join/sgHgnNanN


      POSLECHOVÉ CVIČENÍ       Zde máte skvělou příležitost, jak procvičit své znalosti. Je to 

zábava       Vypracovaný úkol mi pošli na adresu: renata.charvatova@zsnivnice.cz (po skončení 

úkolu se dáš FINISH a poté bude otázka: What do you want to do? 

a ty vybereš to levé 

      

     vyplníš a pošleš 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_si

mple/Past_Simple_Regular_Verbs_-_Video_xt37682kg    

 

   

      SOLUTION      ŘEŠENÍ       

  

      PRÁCE V UČEBNICI: 

Str. 36 cv. 2b 

Lost, went, had, dropped, missed, broke, rained, closed 

  

      PRACOVNÍ SEŠIT      

Str. 28 cv. 2 

Jeremy dropped his camera. 

Thomas had a stomach ache. 

Dad lost his wallet. 

They had an accident. 

Alan broke his leg. 

                            

                                 Have a nice time :-) Be happy and healthy       RCH 
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