
8_anglický jazyk_7.B_procvičování nepravidelných sloves_Charvátová  

 

       Milí angličtináři, abychom se naladili na plnění úkolů, mám pro vás jednu hádanku:  

 

                                                                              

                                                                                                                                                                            

                            

                                                    

 

 

 

 . 

Snad jste si hlavu úplně nezavařili a jste schopní pokračovat dál v plnění týdenních úkolů. Dneska 

nás čekají nepravidelná slovesa a jejich tvary v minulosti. Jsem ráda, že mezi sebou máme zpětnou 

vazbu a že se můžeme vídat v prostředí Teams. Opravdu toho využívejte – aspoň mezi sebou 

můžeme komunikovat a vysvětlovat to, co vám není zcela jasné. Připomínám, že 11. 5. 2020  budete 

odevzdávat všechny zadané úkoly, abych je zkontrolovala. Vaše aktivita bude součástí 

závěrečného hodnocení, proto poctivě plňte vše, co bylo zadáno. Ať v tom máme jasno: Máte mi 

odevzdat: příběh o neznámém pánovi, komix, vypracované cvičení na minulý čas, projít sady na 

Quizletu, projekt na  eTwinningu, popř. někoho oslovit a komunikovat s ním...to by bylo báječné!   

                     Kdo ještě nezačal, má co dělat…tak s chutí do toho! 

           Enjoy it       RCH 

 

      ÚSTNĚ SI ZOPAKUJ VŠECHNA NEPRAVIDELNÁ SLOVESA       a můžeš si u toho i 

prozpěvovat:      

https://www.youtube.com/watch?v=hoItKvG_FAE 

https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k&t=135s 

 

     PROCVIČOVÁNÍ MINULÉHO ČASU - KLADNÁ VĚTA, ZÁPOR       

Cvičení si zapiš do EXERCISES. Věty převeď do minulého času a vytvoř zápor       Nezapomeň, 

že časové údaje se v čase přítomném (every days, now..) mohou lišit od časových údajů v čase 

minulém (yesterday, lask week). 

Vzor: We visit Spain every year.  We visited Spain last year.  We didn´t visit Spain last year. 

1. It rains all week. 

2. My brother eats an apple every day. 

3. I can swim. 

4. We swim on our holiday.  

5. A boy steals a book. 

Kdo chce, může svou 

odpověď napsat do 

chatu v Teams. 

Samozřejmě na něho 

čeká 😊  

https://www.youtube.com/watch?v=hoItKvG_FAE
https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k&t=135s


6. She has got a new bag. 

7. My dad breaks his leg. 

8. Jane and Tom miss their train. 

9. The children write their homework every afternoon. 

10. I am at the shop. 

 

      OTÁZKA V MINULÉM ČASE       Toto cvičení mi prosím pošli mailem, nebo jej také můžeš 

splnit v Teams v záložce ZADÁNÍ      K daným větám vytvoř oba druhy otázek.  Pracuj podle 

vzoru, ptej se na podtržený výraz:  

We played tennis.  Did you play tennis? Who played tennis? 

- I tried to speak Spanish. 

- We arrived in the evening. 

- Tom and Jane walked to the beach. 

- My sister visited your family. 

- He was to Prague. 

- They slept very well. 

- I needed a new pencil, because my old pencil broken. 

- My teacher went to school last week. 

 

 

      SLOVNÍ ZÁSOBA      Někteří z vás stále nepracují na nácviku slovíček. Připomínám, že 

v Quizletu jsou sady k procvičování vytvořeny a čekají na vás       Vaši aktivitu sleduji a přiznám se, 

že se nic moc neděje     A co byste už měli umět? Project 2/3B, Project 2/3C, Pravopisné změny 

u pravidelných sloves v minulém čase a Nepravidelná slovesa I, II, III.  

https://quizlet.com/join/sgHgnNanN  - kdo ještě není přihlášen, klikni sem 

       ZAPIŠ SI DO SLOVNÍČKU SLOVÍČKA 3D Mut´s holiday + Culture (str. 77)       Najdeš je 

také v Quizletu, tak můžeš si je procvičovat. 

  

      NEPRAVIDELNÁ SLOVESA 4. část       

Do vytvořené tabulky zapište další várku nepravidelných sloves. Nezapomeňte se je hlavně 

učit       Prosím stále si opakujte všechna nepravidelná slovesa, ať v tom nemáte guláš       

give      [gɪv]  gave  [geɪv] dát, dávat 

see      [siː]  saw   [sɔː]  vidět 

become   [bɪˈkʌm] became  [bɪˈkeɪm] stát se 

know     [nəʊ]   knew   [njuː] vědět, znát 

mean    [miːn]  meant  [ment] znamenat, myslet, mínit 

fly        [flaɪ]   flew  [fluː] letět, létat 

tell       [tel] told  [təʊld] vyprávět, říci 

freeze   [friːz]  froze   [frəʊz] zmrazit, mrznout 

https://quizlet.com/join/sgHgnNanN


hear     [hɪə] heard   [hɜːd] slyšet 

blow     [bləʊ] blew   [blu:] foukat 

 

 

 

      PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITĚ       

Vypracujte cvičení  4 na straně 29. 

 

      SOLUTION       ŘEŠENÍ      

  

      CVIČENÍ V EXERCISES 

1. It rains all week. 

It rained all week.      It didn´t rain all week. 

2. My brother eats an apple every day.     

My brother ate an apple every day.  My brother didn´t eat an apple every day. 

3. I can swim. 

I could swim.      I couldn´t swim. 

4. We swim on our holiday.  

We swam on our holiday.    We didn´t swim on our holiday.   

5. A boy steals a book. 

A boy stole a book.     A boy didn´t stole a book. 

6. She has got a new bag. 

She had a new bag.    She didn´t have  

7. My dad breaks his leg. 

My dad broke his leg.    My dad didn´t break his leg. 

8. Jane and Tom  miss their train. 

Jane and Tom missed their train.   Jane and Tome didn´t miss their train. 

9. The children write their homework every afternoon. 

The children wrote their homework every afternoon. The children didn´t write… 

10. I am at the shop. 

I was at the shop.     I wasn´t at the shop. 
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2. Mandy took photos with her camera. 

3. Mandy wrote postcards on the beach. 

4. Mandy was happy. 

5. Kyle didn´t go to the beach. 

6. Kyle didn´t swim in the sea. 



7. Kyle had an accident. 

8. Kyle broke his arm. 

9. He sat at the café all day. 

10. Kyle didn´t enjoy his holiday. 

 

 

 

Have a nice time :-) Be happy and healthy       RCH 

 

    

 

 

 

 

 


