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Čeká nás další týden (4. – 8. 5.) ve společnosti nepravidelných sloves. Věřím, že poctivě trénujete, abyste je 

zvládali lehce a nedělaly vám potíže. Jenom je stále velmi slabá aktivita v Quizletu, který vám s tím může 

pomoci. Zkuste se s tím poprat statečně, přihlaste se, procvičujte – je to tam pro vás. 

V Quizletu byste měli mít splněno:  Unit 3 – A, B, C, D + Culture 

     Irregular verbs 1, 2, 3 

Jsou tam k dispozici i další procvičovací aktivity. 

 

1. Tento týden se budeme věnovat procvičování v pracovním sešitě. Čekají vás strany 28 – 29. 

 

Cvičení 1: Doplň do křížovek slovesa v minulém čase 

 

Cvičení 2: Pod obrázky vytvoř věty v minulém čase, co se komu stalo, slovesa máš v rámečku. 

 

Cvičení 3: Přepiš zprávu agenta v minulém čase – hlídej si podmět, musíš ho dodat do vět – pokyny 

jsou v rozkazovacím způsobu, u kterého podmět není. Ve zprávě v čase minulém být musí, musíš 

změnit např. i přivlastňovací zájmena tak, aby věty byly správně. 

 

Cvičení 4: Doplň věty podle obrázků, jak probíhala dovolená Mandy a Kyla. Pozor, pracuješ opět se 

slovesy v minulém čase – některé věty jsou kladné, některé záporné. 

 

2. V učebnici na str. 38 máš nový text – Mut´s holiday. Pusť si nahrávku (56), čti a přelož si text. Čteš 

nahlas, ať se slyšíš. Odpověz si na otázky ve cv. 1 (ústně) a do cvičného sešitu napiš cv. 2 na str. 39. 

Pokud je věta pravdivá, píšeš pouze číslo věty a „T“, pokud je chybná, píšeš „F“ a napíšeš, jak to má 

být správně. 

 

3. Neustále procvičuješ a opakuješ nepravidelná slovesa, která máme napsaná. Tento týden si dáme 

pouze dalších 5 – opět si je napiš do seznamu a pilně trénuj: 

 

Czech English Past Simple Pronuntiation 

přinést bring /briɳ/ brought /bro:t/ 

dát give gave /geiv/ 

krmit Feed /fi:d/ fed /fed/ 

stavět Build /bild/ built /bilt/ 

vědět, znát Know /nәʊ/ knew /nju:/ 

 

 

 

 



SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

 

 

Učebnice: 

38/1: 1 – They were on holiday in France. 

 2 – Mut was at the Happy Hounds Holiday Home. 

39/2:  1 – F They didn´go to Spain, they went to France. 

 2 – F They didn´t travel by plane, they travelled by caravan. 

 3 – T 

 4 – T 

 5 – F The neighbours didn´t look after Mut, they took him to the Happy Hounds Holiday Home. 

 6 – T 

 7 – F He really enjoyed it. 

 8 - T 


