
11_anglický jazyk_7.AB_poslechové cvičení, minulý čas         

 

Máme tady další týden našeho pilného snažení (25. – 29. 5.) – vytrvejte, vyplatí se to  . 

Jaké nás čekají úkoly? Nejdříve si zopakujte slovíčka a minulé časy – využijete sady v Quizletu, a to: 

3 A, B, C, D, Culture (opakuješ si, blíží se konec lekce = opakování) 

Irregular verbs 1, 2, 3, 4, 5. 

Teď tam přibude další sada – Irregular verbs 6 – také začneš pilně procvičovat. 

 

1. Tady máte další příděl – opět dopsat do tabulky – kdo nemá místo na svém papíře, píše do 

gramatiky nebo si udělá papír nový, pak nám další slovesa postupně budou přibývat, jak na ně 

narazíme ve slovíčkách: 

česky Infinitiv přítomný Infinitiv minulý výslovnost 

cítit se feel               /fi:l/ felt felt 

čichat, vonět, cítit smell smelt smelt 

bolet, poranit hurt            /hɜ:t/ hurt hɜ:t 

muset must, have to had to hæd tә 

probudit se wake up    /weik ʌp/ woke up wәuk ʌp 

potkat, setkat se  meet          /mi:t/ met met 

stát (cena) cost cost kɒst 

učit se learn          /lɜ:n/ learnt lɜ:nt 

vyučovat teach        /ti:tʃ/ taught tͻ:t 

krmit feed          /fi:d/ fed fed 

 

 

2. Napiš věty v minulém čase – kladnou, zápornou + otázky (bez a s tázacím slovem). Toto mi pošli 

mejlem nebo vypracuj v zadání v Teams. 

1. His parents sell cars.   6. I dream about a new house. 

2. They sit on the floor.   7. The boy falls off his bike. 

3. You have got three children.  8. My grandma brings me nice presents. 

4. He says „hello“.    9. I leave school at 4 o´clock. 

5. We fly on holiday by plane.  10. The factory makes cars. 



3. V učebnici na str. 39 máš cv. 5 – doplníš otázky, které patří k odpovědím – píšeš do cvičného sešitu 

(nezapomeň označit stranu a cvičení). Všimni si hlavně otázky, kdy dáváme předložku na konec věty 

– ale česky se ptáme jakoby vpředu: 

 

O čem? What ……….about?  What did you dream about? 

Pro koho? Who………….for?  Who is this present for? 

Odkud? Where……….from?  Where is he from? 

 

4. V učebnici na str. 39 máš cv. 6 – poslech (vloženo v souborech, UČ 57). Poslechneš si 2x, popř. 

víckrát, pokud potřebuješ a doplníš údaje do tabulky. Odpovíš na otázky – píšeš do cvičného sešitu. 
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Where did they go?    

What did they do?    

How did they travel?    

Where did they stay?    

Did they have a good 

time? 

   

 

 

5. V pracovním sešitě na str. 32 udělej cvičení 1 – procvičení slovíček a cv. 2 – minulý čas slovesa 

 „to be“. 

 

6. Procvič si minulé časy – snaž se videa opravdu poslechnout – jednak cvičíš angličtinu, jednak si 

všechno zopakuješ a procvičíš  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=0Ri3QTT41f8 – shrnutí o minulém čase – opravdu si poslechni 

            a vnímej 

 https://www.youtube.com/watch?v=Xs9_64pxISc&t=106s – irregular verbs – různé druhy vět 

 https://www.youtube.com/watch?v=wmkfguEKuqM – 101 irregular verbs + příklady použití 

 https://www.youtube.com/watch?v=o82oNazflnc – learn English with Qeen – něco pro  

        „fajnšmekry“ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ri3QTT41f8
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SOLUTION (řešení) 

Učebnice 39/5a:  

What did you do?  Who did you go with? What did you do in the evenings? 

39/ 6a) 

  

Pracovní sešit: 

32/1: 2 a suitcase, 3 a caravan, 4 a taxi, 5 a hotel, 6 a ticket, 7 a passport, 8 a train, 9 a plane, 10 a trolley 

32/2: was, were, were, was, was 


