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       Milí angličtináři, zdravím Vás při další várce úkolů. Nebudete věřit, kam moji žáci ze 7.B 

během prázdnin vycestovali. Dostala jsem tolik krásných pohlednic! Děkuji moc. A víte co? Ještě i 

další dostanu       Už se na ně těším. A co nás čeká dneska? Pomalu se blížíme ke konci 3. lekce, 

takže zopakujeme tvoření otázky v minulém čase a stále a stále a stále se budeme učit nepravidelná 

slovesa. Trochu změníme způsob práce -  čeká nás práce 

ve skupině. 

     

 

 

 

                                                                          Good luck!        RCH 

 

 

      OPAKOVÁNÍ NEPRAVIDELNÝCH SLOVES       Máte za sebou už četnou řádku nepravidelných 

sloves, která si můžete procvičovat v Quizletu (sady Nepravidelných sloves 1-5). Také v Teams 

v záložce SOUBORY máte dva dokumenty k nepravidelným slovesům. V následujícím úkolu si 

zkuste, jak na tom opravdu jste. Tyto stránky už znáte, tak prosím až dáte FINISH, postupujte podle 

známého vzorce -  a svoji práci mi odešlete.  

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Irregular

_verbs/Irrgular_verbs_(forget_em35476qi 

Pracovní list je pro francouzsky mluvící žáky, ale nás to neohrozí       Vypiš jen infinitiv, minulý čas 

a český překlad. Pošli mi to, já si s tím poradím       Je to celkem 10 sloves (forget, drank, blown – 

poradím foukat, caught, choose, eaten – poradím jíst, fall, felt, drive, found).  Good luck! 

INFINITIV              MINULÝ ČAS      NEVYPISUJ    ČESKY 

  

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Irregular_verbs/Irrgular_verbs_(forget_em35476qi
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Irregular_verbs/Irrgular_verbs_(forget_em35476qi


 

      POMŮCKA PRO UČENÍ       Je to zajímavá vychytávka, tak se na ni podívejte. 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/irregular-verbs/how-learn-horrible-

list/5436 

 

      OPAKOVÁNÍ OTÁZKY – PRÁCE S UČEBNICÍ        

Úkoly do sešitu EXERCISES 

a) Vypracuj cvičení 5a na straně 39 – doplň otázky do rozhovorů. 

b) Překresli si tabulku cvičení 1 na straně 40 a doplň ji (vycházej z textu Holiday) – před 

samotným čtením si zopakuj slovíčka 3D + Culture  (třeba i v Quizletu, protože mnozí 

z vás to ještě hotové nemají     ). 

 

      PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITĚ       

Vypracuj cvičení  4, 5 na straně 31 – pracuj dle zadání. Zopakuješ si otázku a odpovědi. Věřím, 

že to pro Tebe bude hračka. 

 

      KONVERZAČNÍ ÚKOL       Tento úkol se bude týkat skupinové práce. Ve vylosovaných 

dvojicích vytvořte rozhovor na téma dovolená. Můžete se inspirovat dopisy v učebnici na 

straně 40 nebo rozhovorem v pracovním sešitě na straně 31. Nezapomeňte užít minulého 

času, správně tvořit otázku (ptejte se, jestli byl na dovolené, kde byl, jak tam cestoval, kde 

byl ubytovaný, co během dovolené dělal, jak mu chutnalo jídlo, co tam bylo nejlepší..). 

Rozhovor si natrénujte a na další online hodině nám jej předvedete – budete mluvit aspoň 

dvě minuty. 

      POSLECH       V tomto videu máš v angličtině shrnutý minulý čas – nevadí, že úplně všemu 

nerozumíš, ale budeš angličtinu slyšet. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ri3QTT41f8 

  

      SOLUTION      ŘEŠENÍ       

a) cvičení 5a na straně 39 

What did you do? 

Who did you go with? 

What did you do in the evenings? 

b)  

 Grandfather Helena 

How many holiday a year? 1 2 

When? in August July/August + Winter 

Where? near Brighton Somewhere in Europe 
(France, Italy, Greece, 
Canary Islands, Caribbean, 
Slovenia) 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/irregular-verbs/how-learn-horrible-list/5436
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/irregular-verbs/how-learn-horrible-list/5436
https://www.youtube.com/watch?v=0Ri3QTT41f8


 

 

   

 

      PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITĚ       

Vypracuj cvičení  4, 5 na straně 31 – pracuj dle zadání. Zopakuješ si otázku a odpovědi. Věřím, 

že to pro Tebe bude hračka. 

 

 

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

5/31    

2 When did you finish it? I finished it at eight o´clock, 

3 Did you feed the cats? Yes, I did. 

4 Did you practise the piano? No, I didn´t. 

5 Did you pack your suitcase? No, I didn´t. 

6 What did you have to eat? I had a sandwich. 

7 What did you and Jamie do? We played games. 

 

 

 

 

  

 

Have a nice time :-)       RCH 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Travel by? bus or train plane 

Stay? with uncle and aunt hotels 


