
10_anglický jazyk_9.B_popis děje v minulosti   

 

Kontrola je za námi a sami vidíte, že někde to moc slavně nedopadlo. Každý má ve cvičném sešitě napsáno 

hodnocení každé oblasti, jak má splněno. Kdo má mnoho nedostatků, pracuje průběžně na jejich 

odstranění. Úkoly jsou zadávány na jeden týden a v tom týdnu mají být splněny – pak se nehromadí a není 

problém s jejich plněním. Zkuste být více zodpovědní. 

 

V tomto týdnu (18. – 22. 5.) pokračujeme s časem minulým průběhovým. Již na hodině jsme procvičovali a 

vysvětlili si, co si nyní zapíšete a procvičíte. 

 

1. Zapiš si zápis do gramatiky: 

Past CONTINUOUS   X   Past SIMPLE 

- něco vstoupí do děje, který probíhá v určité době v minulosti 

- čas prostý vstoupí do průběhového, naruší děj 

While I was having dinner, the phone rang. 

  Zatímco jsem večeřel, telefon zazvonil (telefon vstoupil do děje). 

While he was fishing, it started to rain. 

  Zatímco rybařil, začalo pršet. (déšť vstoupil do děje) 

We were walking home when we met our friends. 

  Kráčeli jsme domů, když jsme potkali kamarády. (vstoupili nám do děje) 

 

DVA DĚJE NÁSLEDUJÍCÍ JEDEN ZA DRUHÝM 

probíhající v minulosti = Past SIMPLE 

 



When I saw you, I ran away and hid in the shop. 

 Když jsem tě uviděl, utíkal jsem pryč a schoval se v obchodě. – jeden děj následoval 

 za druhým. 

I was walking along the road when I saw Dave. So I stopped and we had a chat. 

 Šel jsem ulicí, když jsem uviděl „Dejva“. Zastavil jsem a hodili jsme řeč. 

 Jedno následovalo za druhým: uviděl – zastavil – mluvil…… 

 

2. Vypíšeš si slovíčka 3/B – A dangerous situation (PS str. 76) – učíš se je a procvičuješ v Quizletu. 

 

3. Poslechneš si cv. 1 na str. 36  v učebnici (poslech v souborech „UČ 37“) – opakuješ si názvy živelních 

pohrom, ať se je naučíš správně vyslovovat.  

 

4. Další poslech (UČ 38) tě čeká ve cv. 2 – sleduješ text, čteš si nahlas a text si přeložíš. Odpovíš si na 

otázky 34/2 na základě poslechu textu (ústně). V textu si pak najdeš příklady použití času minulého 

průběhového a také situací, kdy byl děj narušen a byl použit čas minulý prostý. Pak situace, kdy byl 

děj vyjádřen pouze pomocí času prostého, protože situace navazovala jedna na druhou. 

 

5. Do cvičného sešitu píšeš cv. 3 na str. 34 – vybereš výraz, který do věty patří podle rozhovoru 

novináře s Johnem. 

 

6. Grammar na str. 35 – pročti si a uvědom si, kdy který čas použijeme, k vyjádření jaké situace 

(shrnutí toho, co jsme si říkali):  

4a ) I was crossing – I saw  minulý průběhový – minulý prostý -  situace se odehrává ve 

     stejnou dobu 

4d) I saw it, I turned round…I cycled back…  minulý čas prostý, děje následují jeden za  

       druhým 

 

7. Do cvičného sešitu napiš cv. 5 na str. 35 – vyzkoušíš si, jak rozumíš použití časů v průběhu děje v 

minulosti. Dej sloveso do času průběhového nebo prostého (oba minulé) při posouzení, jestli děj 

probíhal, něco do něho vstoupilo, nebo děje probíhaly jeden za druhým. 

 

8. Totéž pokračuješ v pracovním sešitě na str. 27 – cv. 4,5. Ve cvičení 4 pouze nacvičuješ, část věty je 

v průběhu, pak do toho něco vstoupí (prostý) – oba jsou časy minulé. 

Ve cv. 5 už musíš více přemýšlet, vyhodnotit situaci a rozmyslet se, kdy bude čas průběhový a kdy 

prostý – stále jsme v minulosti. 

 

 

9. Poslechni si videa ke gramatice, ať máš více jasno  

 https://www.youtube.com/watch?v=5WX_uZONyfE 

 https://www.youtube.com/watch?v=rcGGor50Izg 

https://www.youtube.com/watch?v=NR4yLa6L_P4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5WX_uZONyfE
https://www.youtube.com/watch?v=rcGGor50Izg
https://www.youtube.com/watch?v=NR4yLa6L_P4


SOLUTION: 

Učebnice 34/2 

 
34/3 

 
35/5 

 
Pracovní sešit: 27 / 4, 5 

 

 
 

  


