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Zdravím vás milí deváťáci, 

Blíží se termín naší průběžné kontroly vašeho snažení a plnění úkolů. Proto máte poslední týden na nápravu 

a dohnání toho, co jste nestihli. Zkontrolujte si podle příprav, které jsou na školním webu, zda máte všechno, 

co máte mít hotovo. Na webu se také objeví seznam, co máte přinést do školy. Za Aj to bude pracovní sešit, 

sešit s gramatikou, cvičný a slovníček. Samozřejmě se splněnými úkoly. Sleduji také vaše maily, které jste 

posílali, nebo úkoly v Teams (tam, kde byla možnost výběru). 

Zkontrolujte si, abyste měli cvičení řádně označena. Usnadníte nám i sobě práci s dohledáváním.  

!!! Všechny on-line úkoly v Teams (v zadání), dále ty (i starší), které jste měli poslat nebo ještě tento týden 

budete mít poslat mailem, procvičování slovíček v Quizletu dokončete do čtvrtku 7. 5., abych měla čas 

vše zpracovat. Děkuji za pochopení. 

 

Zabojujte, kdo chce, tak to dá.       HS 

 

 

Shrnutí sad, které máte mít v Quizletu procvičeny: 

- Project 3/ 2C 

- Project 3/ 2D 

- Project 3/ Culture 

- Irregular verbs – part 1 

- Irregular verbs – part 2 

 

Úkoly na následující týden (4. -7. 5.): 

1) Do slovníčku si vypište slovíčka z lekce 3, část A, B. Pr. seš. str. 76. Obě tyto části budou také 

v Quizletu, tam si je procvičte. 

 

2) Začneme si vysvětlovat minulý průběhový čas. Na něm není nic složitého, pokud umíte vytvořit 

přítomný průběhový čas. Zopakujme si:      

 

„be“     významové sloveso + ing 

 

I am reading a book at the moment. 

He is flying to Paris on Monday. 

We are playing table tennis right now. 

 

 Minulý průběhový vytvoříme z přítomného pouze posunutím tvarů slovesa být do minulosti. 

   Am, are, is  →   was, were 

 Všechno ostatní zůstává. 

 

 



 Připomeňme si pravidla pro připojování -ing: 

a) beze změn:  

read – reading, speak – speaking, sleep – sleeping, study – studying, play – playing 

b) u sloves končících na –e, - e vypadá a nahradíme jej – ing:  

dance – dancing, skate – skating, take – taking, write - writing 

c) u sloves krátkých (jednoslabičných) nebo víceslabičných (poslední slabika přízvučná), kde je na 

konci souhláska – samohláska –souhláska, dochází ke zdvojování poslední souhlásky:  

swim – swimming, run – running, get – getting, cut – cutting, sit – sitting, begin – beginning, 

regret – regretting, permit - permitting 

!!! open – opening (přízvuk je na o) 

d) u sloves končících na –l, dochází ke zdvojování:  

travel – travelling, control – controlling 

e) výjimky: 

die – dying, lie - lying 

 

Pokud si uvědomíme, jak se tvoří zápory a otázky u slovesa „být“, pak stejné pravidlo budeme 

aplikovat v minulém průběhovém čase, protože tady funguje jako pomocné sloveso právě sloveso 

být. 

Zápory:  am + not, are + not, is + not 

Otázky: přehozením  Are you…?, Is he…? 

 

3) Do gramatiky si zapište: 

 

Minulý průběhový čas (Past Continuous Tense) 
 

Tvoříme pomocí min. tvarů slovesa „být“ a významového slovesa+ing: 

 

a) Kladné věty:    Was/ were   význ. sloveso+ing 

 

I  was   watching TV  yesterday at 8 p.m. 

She  was   washing up at 7 o´clock. 

They  were   walking  their dog. 

 

b) Záporné věty:   was+not/ were+not   význ. sloveso+ing 

    wasn´t/ weren´t     význ. sloveso+ing 

     I  wasn´t    calling  him. 

     You  were not   travelling  to Spain. 

        My friend  was not   searching  my book. 

 

c) Otázky:     

• Y/N questions:   was/ were   podmět   význ. sloveso+ing …..? 

Were   you  brushing  your teeth? 

Was        your dad  driving  his car? 

 

      • WH- questions:  Wh- was/ were    podmět   význ. sloveso+ing…? 

    Where were   you  painting? 

    What  was         your mum  selling? 



 

d) Krátké odpovědi: 

• kladné   Yes, I was.  Yes, she was.   Yes, they were. 

• záporné   No, I wasn´t.  No, she wasn´t. No, they weren´t. 

 

   

Použití: 

- Zdůrazňuje děj, že něco probíhalo v danou dobu – př. v 8 večer, od 5-7 hod. 

- Když více činností probíhalo ve stejnou dobu – maminka vařila a tatínek četl noviny  

- Při vyprávění dějů, které pobíhaly v minulosti a jejich prolínání 

 

 

4) V učebnici str. 32: 

a) Přečtěte si článek cv.2.  Poslech vám vložím do Teams. Do cvičného sešitu vypište pouze 

písmena a doplňte časový údaj. 

b) Do cvičného seš. dále ze str. 33/3 a, b spojte, co k sobě patří. 

 

5) V pr. sešitě vypracujte na str. 24 cv. 1,2. 

 

6) For fun: 

https://www.youtube.com/watch?v=DVuA3dQcED4 – Trapasy v Aj 

https://www.youtube.com/watch?v=VwFaZCrtBWg -  

 

Have a nice time! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DVuA3dQcED4
https://www.youtube.com/watch?v=VwFaZCrtBWg


Solution (řešení): 

Ad 4)  

Uč. str. 32/2: a – 4 b – 10 c – 11 d -9  e – 5:30 

Uč. str. 33/3a: brush your teeth   33/3b: brush your hair, a dog 

  take a photograph     take the bus 

  put on your pyjamas    put on a hat, your shoes 

  have dinner     have a shower, a drink, a break 

  send an e-mail     send a letter 

  throw a ball     throw your shoes 

  get ready for bed    get ready for school 

 

ad 5) 

PS 24/1: 2 - Bev was sending an e-mail. 

  3 – Ben was putting on his pyjamas. 

  4 – Tracy was throwing a ball. 

  5 – Nick and Liz were studying for an exam. 

  6 – My family was having dinner. 

 

PS 24/2: 2 – We were watching TV. 

  3 – I was reading a book. 

  4 – We were washing up. 

  5 – We were dancing. 

  6 – I was getting ready to go out. 

 


