
10_anglický jazyk_7.AB_Otázky v minulém čase    

 

Vítejte v dalším, již 10. týdnu (18. – 22. 5.). Trénujete pěkně minulé časy? Dnes nás bude čekat 

další desítka. Pak možná ještě jedna a na chvíli si odpočineme od nového přídělu . Ale když si je 

párkrát v Quizletu projdete, budete je hezky umět. Tam si jedete i slovíčka, pomalu se nám blíží 

konec 3. lekce a opakování. 

 

1. Vypíšete si do slovníčku slovíčka 3/English across the curriculum (PS str. 77) a budete je 

hezky trénovat v Quizletu. Kdo je šikulka, vybere si z části „Your project“ slovíčka, která by 

se mu mohla hodit, jako celek je teď dělat nebudeme – jen některá přidám k setu, abyste si 

je mohli procvičit. 

 

2. Budeme se teď více věnovat otázkám, o kterých je část D – Mut´s holiday – otázky vy rádi, 

že jo . 

V učebnici na str. 39 si přečti cvičení 3a), zopakuj si tvoření otázek a doplň si do tabulky 

chybějící slova z textu (ústně). Pak do cvičného sešitu napiš část 3b) – doplníš správný tvar 

slovesa do věty. 

 

Potom napiš cvičení 4 – tvoříš otázky bez tázacího slova a krátké odpovědi podle nápovědy: 

yes x no. 

 

3. Pokračuješ v pracovním sešitě – čeká tě strana 30 a 31. 

Cv. 1 – doplň slova do textu a pak do křížovky 

cv. 2 – napiš věty v minulém čase a seřaď obrázky, jak mají jít za sebou 

cv. 3 – píšeš otázky a krátké odpovědi 

cv. 4 – přiřazuješ odpovědi k otázkám 

cv. 5 – opět píšeš otázky maminky a odpovědi Marty, co už udělala a co ne.  

 

4. Máš tady tu slíbenou desítku sloves – opět si je přepiš a pilně trénuj  

 

 

česky Infinitiv přítomný Infinitiv minulý výslovnost 
vidět see saw /so:/ 

stát se become became /bi´keim/ 



létat fly flew /flu:/ 

slyšet hear /hiә/ heard /hɜ:d/ 
vyprávět tell told /tәuld/ 

běhat, utíkat run ran /ræn/ 
hořet, pálit burn /bɜ:n/ burnt /bɜ:nt/ 

řezat, krájet cut cut /kʌt/ 

snít dream /dri:m/ dreamt /dremt/ 
padat fall /fo:l/ fell /fel/ 

 

SOLUTION: 

Učebnice 39/3a:  Did he enjoy it there? Yes, he did. Did you take Mut with you? No, we didn´t.  

Wh- questions:      Where did you go?   What did you do with him? 

39/3b):  1 – have  2 – had  3 – take  4 – took 
39/4:   

 

Pracovní sešit:  


