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       Milí angličtináři, zdravím vás. Chtěla bych 

pochválit ty, kteří pilně pracovali a při kontrole písemností byli 

úspěšní. Chválím a děkuji zároveň. Vždyť přece víte, že to 

neděláte pro mě, pro maminku, babičku...ale děláte to PRO 

SEBE.  

Ti, kteří neměli vše v pořádku, mají čas úkoly doplnit. 

Hlavu vzhůru a jedeme to další výzvy. Co nás čeká? Neustále budeme pokračovat v procvičování 

minulého času, využijeme pravidelných i nepravidelných sloves. Dnes se vrátíme k učebnicím a 

pracovnímu sešitu. 

          Good luck!        RCH 

 

      NOVÁ LEKCE MUT´S HOLIDAY        

Zopakuj si slovíčka 3D + Culture (popř. doplň si sadu Project 3D + Culture v Quizletu). Poté jdi na  

Read and listen, strana 38 - poslech 1.56 máš vložen v Teams (záložka Soubory, složka Poslech). 

Článek si poslechni, přečti a přelož, ústně si odpověz na otázky.   

 

      PRÁCE S TEXTEM       

a) Do sešitu EXERCISES vypracuj cvičení 2 na straně 39 Are the statements true or false? 

Napiš číslo věty a písmeno T /pravda/, F /lež/. Když narazíš na chybnou větu, napiš ji 

v pravdivé variantě. 

b) Opakování nepravidelných/pravidelných sloves. Nejprve si zopakuj nepravidelná slovesa 

a přečti si v Grammar vše o minulém čase. Potom doplněnou tabulku opiš do sešitu. Dle 

potřeby doplň kladnou, zápornou větu a WH otázku (otázku, na kterou odpovídáš celou 

větou, slovem) v minulém čase. 

+ kladná věta POSITIVE - záporná věta NEGATIVE - otázka WH QUESTION 

She was a nice girl.   

 He didn´t write a letter.   

  Where did you go? 

 We didn´t watch TV  

I and my brother swam in the 
sea. 

    

 His sister didn´t know about it  

 You didn´t have a good time.  
 

 

 

      PŘEKLAD       Tento úkol vypracuj a pošli mi na mail do 24. května, nebo jej můžeš 

odevzdat přes Teams.  

1. Jana sbírala známky. 

2. Proč Tom hrál na klavír? 

3. Kdo si ustlal postel? 



4. Můj kamarád položil na stůl novou knihu. 

5. Náš soused se staral o naše kočky. 

      NEPRAVIDELNÁ SLOVESA 5       Na svůj arch si připiš další desítku nepravidelných 

sloves…a co je důležitější: nauč se je. Opět budou k procvičení v Quizletu – sada 

Nepravidelná slovesa 5. 

 

feel      /fiːl/ felt        /felt/ cítit (se) - pocit 

fall      /fɔːl/ fell        /fel/ spadnout, upadnout 

wake   /weɪk/ woke    /wəʊk/ vzbudit se, probrat se 

smell smelt cítit (vonět, zapáchat) 

meet    /miːt/ met potkat, setkat se 

catch   /kætʃ/ caught   /kɔːt/ chytit 

cut       /kʌt/ cut        /kʌt/ řezat, krájet 

cost    /kɒst/ cost      /kɒst/ stát (o ceně) 

learn   /lɜːn/ learnt   /lɜːnt/ učit se (žák) 

teach   /tiːtʃ/ taught   /tɔːt/ učit někoho (učitel) 
 

   

      PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITĚ       

Vypracuj cvičení  1, 2, 3 na straně 30 – 31 – pracuj dle zadání. 

 

      PRO MILOVNÍKY ANGLIČTINY       

https://en.islcollective.com/video-lessons/job-interview-20-irregular-verbs-past-simple  poslechni a 

zopakuj si nepravidelná slovesa. 

      SOLUTION      ŘEŠENÍ       

 CVIČENÍ V EXERCISES 

a) Do sešitu EXERCISES vypracuj cvičení 2 na straně 39 Are the statements true or false?  

1. They went to France. 

2. They travelled with their caravan. 

5. He was to the Happy Hounds Holiday Home. 

7. He really enjoyed it. 

  

c) Opakování nepravidelných/pravidelných sloves.Věty mohou mít více variant. 

 

+ kladná věta POSITIVE - záporná věta NEGATIVE - otázka WH QUESTION 

She was a nice girl. She wasn´t a nice girl. What was she? 

He wrote a letter. He didn´t write a letter. Who wrote a letter? What did 
he write? 

I went to Spain. I didn´t go to Spain. Where did you go? 

We watched Tv last evening. We didn´t watch TV Whed did you watch TV? 

I and my brother swam in the 
sea. 

I and my brother didn´t swim. How many people did swim in 
the sea? Where did you swim? 

His sister knew about it. His sister didn´t know about it Whose sister knew about it? 

https://en.islcollective.com/video-lessons/job-interview-20-irregular-verbs-past-simple


You had a good time. You didn´t have a good time. Why did you have a good time? 
 

PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITĚ 

Vypracujt cvičení  1, 2, 3 na straně 30 - 31. 

1. 2 left, 3 neighbour, 4 drove, 5 airport, 6 journey, 7 found, 8 beach, 9 swam, 10 postcard, 11 

tent, 12 weather, 13 camera, 14 photos 

 

2. 1 We played games. 3 We visited a museum. 4 We said goodbye to our dog. 5 We went to 

the airport. 6 Mum and dad packed the suitcases.  

 

A5, B4, C6, D2, E3, F1 

 

3. 2 Did you go camping last week? Yes, I did. 3 Did you have a piano lesson last week? No I 

didn´t. 4 Did you watch TV last week? Yes, we did. 

 

 

 

Have a nice time :-)       RCH 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


