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Zdravím vás sedmáci, 

Věřím, že jste využili nástrojů (Quizlet, Excel tabulka) pro nacvičení a procvičení tvarů nepravidelných 

sloves. Budete je mít stále k dispozici, takže neváhejte. Klidně je můžete využívat i nadále. Když si budete 

jistí v základech, můžeme pak stavět dál. Ten, jehož stavba nebude mít pevné základy, zbortí se, pamatujte 

na to! Věřím však tomu, že chcete být dobrými „staviteli“.       

Po kontrole zůstávají některým ještě nějaké „restíky, nedostatky“. Zpětně kontrolovat už nic nebudu, pokud 

mi nenapíšete, abych se podívala na něco, co jste vypracovali. Takže možnost dodělat staré cvičení, úkoly  

(v sešitech, Quizlet, on-line v Teams) máte, ale musíte mě upozornit, co jste si dodělali. 

Kdo by potřeboval konzultaci nebo pomoc, klidně napište přes chat v Teams nebo mailem: 

hana.strommerova@zsnivnice.cz. 

 

Těším se na spolupráci a ať se vám daří.       HS 

 

 

 

Shrnutí sad, které máte mít v Quizletu hotovy (dříve, než se pustíte do úkolů dalšího týdne): 

- Project 2/3B 

- Project 2/3C 

- Pravopisné změny u pravidelných sloves v minulém čase 

- Irregular verbs – part 1 (nepravidelná slovesa – část 1) 

- Irregular verbs – part 2 (nepravidelná slovesa – část 2) 

- Irregular verbs – part 3 (nepravidelná slovesa – část 3) 

- Irregular verbs – part 4 (nepravidelná slovesa – část 4) 

- Project 2/3D + Culture 

- Nepravidelná slovesa 5 

 

 

Úkoly na následující týden (25. 5. – 29. 5.): 

1) Stále si procvičujte tvary nepr. sloves a slovíčka (přes Quizlet nebo v Excel tabulce). 

 

2) V pracovním sešitě vypracujte: 

a) str. 31 cv. 3, 4, 5 

b) str. 33 cv. 6 

 

3) Následující cvičení vypracujte přes Teams nebo pošlete mailem. Opravené cvičení si pak můžete 

vytisknout a vlepit do cvičných sešitů. 

 

Pozor – uvědomte si rozdíly v minulém čase sloves být, moci/umět, mít a významových sloves. Kdo 

si není jistý, podívá se do gramatiky, kde všechno máte. 
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- U všech vět doplňte správný tvar slovesa v minulosti 

- Všechny věty přepište do záporu – stačí tvar slovesa            kladný/záporný tvar 

- Vytvořte Ano/ne otázku (Y/N question) – kde není zvýrazněné slovo 

- Vytvořte doplňovací otázku (WH-question) - ptejte se na zvýrazněné slovo. 

 

a) He ______ at hospital last week. (be) 

b) We ______ at work yesterday. (be) 

c) I _______ a very old bike. (have got) 

d) Your grandma ________ a nice garden last year. (have got) 

e) You __________ swim when you were 3 years old. (can) 

f) They _________ go to the cinema. (can) 

 

g) My dad ________ me at 7 o’clock in the morning. (wake) 

h) They _________ a cold. (catch) 

i) All teachers ____________ their pupils on-line yesterday. (teach) 

j) Lucy _________ her classmate at the weekend. (meet) 

k) He _________ down the tree last month. (fall) 

l) The new car ___________ 1 million CZK. (cost) 

m) The hairdresser _______ my hair last week. (cut) 

n) The soup ____________ delicious. (smell) 

o) I __________ really bad last two days. (feel) 

p) The pupils ___________ very hard at home last month. (learn) 

 

 

4) V následujícím odkaze si vyzkoušejte, jak jste se naučili tvary minulého času. 

https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas 

 Váš výsledek mi pošlete přes chat nebo mailem. 

 

5) Opět nás čeká práce s časopisem. 

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-05.pdf 

Na str. 10 a 11 si přečtěte článek o Keni. Doplňte následující kvíz a věty a zapište do vašich cvičných sešitů. 

Cvičení pak vyfoťte a pošlete mi ho přes chat nebo mailem. 

Kvíz: Stačí pouze číslo otázky a písmenko. 

Text: číslo + chybějící slova 

https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas
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6) Dobrovolný úkol: 

You can play a game called „The floor is lava“ at home (with your brothers, sisters, parents,..). Write 

me how successful you were. Zahrajte si hru:  

   

Zadejte si určitou trasu pro přesun odkud kam. 

Použijte cokoliv nebo kohokoliv, ale nesmíte se dotknout země. 

      

Pay attention! 

 

Napište mi, jestli a jak se vám to povedlo.  

 

It’s a big challenge. 

 

 

Shrnutí, co poslat přes mail nebo chat: 

- Ad 3) úprava vět 

- Ad 4) výsledek testu 

- Ad 5) fotku vypracovaného cvičení 

- Ad 6 ) na dobrovolnosti 

Have fun with English!       

 



Solution (řešení): 

 

Ad 2)  

 

PS 31/3: 2 – Did you go camping last week? Yes, I did. 

  3 – Did you have a piano lesson last week? No,  I didn’t. I had a violin lesson. 

  4 – Did they watch TV? Yes, they did. 

 

PS 31/4: 1d, 2f, 3h, 4a, 5c, 6g, 7e, 8b 

 

PS 31/5: 2 – When did you finish it? 

   I finished it at 8 o’clock. 

  3 – Did you feed the cats? 

   Yes, I did. 

  4 – Did you practise (play) the piano? 

   No, I didn’t. 

  5 – Did you pack your suitcase? 

   No, I didn’t. 

  6 – What did you have to eat? 

   I  ate a sandwich. 

  7 – What did you and Jamie do? 

   We played games. 

 

PS 33/6: 2 – How did you get there? 

  3 – Who did you see there? 

  4 – What did you do after that? 

  5 – Did you like it? 

  6 – When did you get home? 

 

 

 

 


