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Milí deváťáci, 

Tak kontrolní týden máte za sebou. Asi se výsledky daly čekat vzhledem k vaší přípravě. Kdo poctivě 

pracoval, kdo věnoval čas všem těm úkolům, má určitě dobrý pocit i z proběhnuté kontroly. Nevzdávejte 

ještě nic, stále máte šanci i vy, kteří jste možná váhali, jak to všechno dopadne. Už víte i termín přijímacích 

zkoušek, tak prosím, zvyšte své pracovní úsilí. Určitě se vynaložená energie vrátí v dobrém. 

Na konci každé přípravy se vám snažím zařadit nějaké video – písničku, příběh, gramatiku – je dobré si i 

toto pustit, uslyšíte reálnou angličtinu a i toto vás může trošku posunout dál.  

Kdo by potřeboval, stále jsem k dispozici přes Teams nebo na mailu. Držte se       HS 

 

 

Shrnutí sad v Quizletu, které máte mít procvičeny (předtím, než se pustíte do nového učiva): 

- Project 3/ 2C 

- Project 3/ 2D 

- Project 3/ Culture 

- Irregular verbs – part 1 

- Irregular verbs – part 2 

- Project 3/ 3A 

- Project 3/ 3B 

 

 

Úkoly na následující týden (18. – 22. 5.): 

1) V Quizletu je připravena další sada nepr. sloves, abyste je nezapomněli. Irregular verbs – part 3. 

 

2) V uč. na str. 34 si přečtěte článek. Můžete si jej také poslechnout v Teams. Sami ho také zkuste 

nahlas přečíst, abyste sami sebe slyšeli. Bude to jistě zajímavé, schválně.:-) 

 

3) Do cvičného sešitu: 

a) odpovězte na otázky se cv. 2 na str. 34. Stačí jedním slovem 

b) vyberte správný výraz ze cv.3 na str. 34 na základě četby textu 

 

4) V pr. sešitě vypracujte na str. 25: 

a) Cv. 3 – jen napište větu, obrázek nekreslete dle zadání 

b) Cv. 4 – vytvořte otázky a doplňte odpovědi. 

c) Cv. 5 – odpovězte podle skutečnosti (dle zadání) 

d) Cv. 6 - popište obrázek 

 

 

 

 

 

 

 



5) Do gramatiky si zapište: 

 

Použití minulého prostého a průběhového času 
 

Oba časy se často prolínají. Hlavně ve vyprávění.  

 

Průběhový minulý čas používáme: 

a) když nějaká činnost probíhala v určitou dobu v minulosti. Př. při výslechu – co jste dělal tehdy tehdy,  

tam a tam  

 (Help for English) 

V 5 hodin jsem se díval na TV.  

 

 

b) Také když chceme zdůraznit trvání tohoto děje. 

I was waiting for two hours!     Čekal jsem dvě hodiny. 

 

 

c) Pokud dvě činnosti/aktivity probíhaly nezávisle na sobě (mohla probíhat jen jedna nebo druhá nebo 

obě) po určitou dobu současně.  

 
 

 

       Já jsem se díval na TV a moje manželka myla nádobí. 

 

Prostý minulý čas používáme: 

a) Chceme vyjádřit, že něco proběhlo v minulosti 

I wanted to buy a new bike.                Chtěl jsem si koupit nové kolo. 

 

b) Pokud činnosti na sebe navazovaly a skončily v minulosti 

When I came home, I had dinner and then I did my homework. 

     Když jsem přišel domů, povečeřel jsem a udělal si úkoly. 

 

c) Pokud používáme „stavová“ slovesa tj. neakční. Př. like, love, understand, know, want…. 

I loved her.    Miloval jsem ji. 



 

d) Pokud něco probíhalo opakovaně. 

When I was a child, we went to our weekend house every weekend. 

     Když jsem byl malý, jezdili jsme na naši chatu každý víkend. 

 

 

Kombinace prostého a průběhového času: 

Něco probíhalo (průběhový) a do toho se stala nějaká „jednorázová“ aktivita. 

 

Když přišel, díval jsem se na TV. 

 

6) Jakmile si zapíšete gramatiku, vypracujte následující test. Každou situaci si představte, jak probíhala. 

Co trvalo déle, co bylo jednorázové, zda události šly za sebou nebo probíhaly současně. Výsledek testu 

mi pošlete mailem nebo přes chat v Teams. 

https://www.helpforenglish.cz/article/2007010301-minuly-prosty-a-prubehovy-cas 

 

7) For fun: 

https://www.youtube.com/watch?v=etvW0FOD_so – past continuous 

 

                            

 

Enjoy the time!       

https://www.helpforenglish.cz/article/2007010301-minuly-prosty-a-prubehovy-cas
https://www.youtube.com/watch?v=etvW0FOD_so


Solution (řešení): 

Ad 3) 

Uč. str. 34/2: 1 – John 2 – Cranford  3 – to go fishing  

  4 – he cycled back to the town and told them that the dam was breaking. 

  5 – He can’t go fishing. 

 

Uč. str. 34/3: 1 – the morning 2 – cycling 3 – crack 4 – cycled 5 – breaking 

  6 – into buildings 7 – post office   8 – fishing 

 

Ad 4)  

PS 25/4, 5, 6: 

 

 

 

 


