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Máme před sebou další týden (4. – 8. 5.), kdy se posuneme dál. Máme hotovou druhou lekci – někteří už 

zvládli opakovací kvíz (více či méně úspěšně). Ostatní seberou odvahu a urychleně ho udělají, ať můžeme 

tuto část uzavřít a jít dál bez nějakých restů. To se týká i úkolů, které ještě někteří nezvládli odevzdat…. 

Zkontrolujte si zadání z webových stránek od 1. do 7. týdne a snažte se mít všechno splněno – bude to 

součástí hodnocení za druhé pololetí. 

 

Quizlet je taková zvláštní kapitola. Stále nerozumím tomu, proč k němu nenajdete cestu, abyste si 

opakovali, popř. teď už naučili nová slůvka. Umíte to tak bez pomoci? Sami si poradíte se správnou 

výslovností? Všichni, kteří tam ještě nejsou, se zaregistrují, a u všech chci vidět aktivitu, nestačí tam „jen 

být“ – bude to také součástí závěrečného hodnocení. 

Už máme hotová slovíčka 2. lekce – celá, včetně Culture a Across…… Teď už nacvičujete slovíčka 3A - PS 76 / 

3A What was happening? – Quizlet vám pomůže. 

Každý dostane do chatu přístupové kódy ke vstupu k práci s učebnicí online (podařilo se zajistit zdarma 

přístupové kódy). Tyto si zadejte (individuální má každý svůj) a registrujte se do třídy 9.B:  C-051-766-0389. 

Postupujte podle pokynů a určitě se to všem podaří.  

 

1. Vezmeš si učebnici, na straně 32 máš úvodní text lekce. Pustíš si nahrávku (35 – v Souborech) cv. 2  

– alespoň 2x, sleduješ výslovnost. Přečteš si nahlas a přeložíš. Posloucháš časy, které nejsou 

doplněny v textu – jde tady o časová pásma, kdy časy v různých zemích se liší – sleduj jak. Podíváš 

se, ve které zemi kdo z nich žije, tuto zemi si pojmenuješ (názvy vybereš ve cv. 1). K jednotlivým 

textům přiřadíš obrázek a řekneš si, co kdo dělá (popis obrázku = přítomný čas průběhový). 

 

2. Pokračuješ na str. 33 cv. 3 – spojíš dvojice slov a vymyslíš další situace, které můžeš k danému 

slovesu přiřadit (pomoc v části 3b)) – jde o frázové spojení. 

 

3. Zápis do gramatiky – přepiš, popř. nalep a nauč se (je to jednoduché). 

 

PAST CONTINUOUS – minulý čas průběhový 

- Vyjadřuje děj, který byl v určité chvíli v minulosti v průběhu (zdůrazňuje jeden okamžik) – začal 

někdy dříve a ještě neskončil 

 



 
 

- Ve větě je vždy určení času (this time + minulá doba) 

- Často ho srovnáváme s jiným dějem – kratším, nebo stejně dlouhým 

- Tvoříme ho pomocí minulého času slovesa „to BE“: was / were + sloveso s „-ING“ (stejně jako 

přítomný čas průběhový – jen sloveso BE vyjadřuje minulost) 

 

Kladná:  This time yesterday, I was playing football. 

Záporná:  Yesterday at 5 o´clock I wasn´t  doing my homework. 

Otázka:  What were you doing yesterday at 5 o´clock? 

 

Krátká odpověď:  Yes, I was. / No, I wasn´t. 

 

Použití Past Continuous: 

1. Popis pozadí hlavního příběhu děje (děj = Past Simple) 

When I woke up, the sun was shining, birds were singing. (to začalo předtím, než se probudil 

a pokračovalo i potom = děj probíhal, ovšem mluvíme o minulosti) 

2. Dva souběžné děje probíhající v minulosti ve stejnou dobu 

While I was watching TV, my mum was cooking dinner. 

3. Příliš často opakovaný děj s citovým zabarvením, ovšem často negativní (často je tam „always“) 

             He was always doing stupid faces. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Do cvičného sešitu pak vypíšeš věty z úvodního textu (str.32/2), ve kterých je použitý past 

continuous. V každé podtrhni podmět a tvar slovesa v past continuous, ať si uvědomíš, jak věta 

v tomto čase vypadá. Pak si pročteš gramatiku str. 33/4 – do tabulek si zkusíš doplnit chybějící 

slovesa (ústně). 

 

5. Prohlédni si videa. 
https://www.youtube.com/watch?v=UeKZ6Mm-SlY 

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

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

 

SOLUTION: 

32/1 – Time:    a) 4 b) 10 c) 11 d) 9 e) 5.30  

 Countries:  a – the USA, b – Brazil, c – Australia, d – Japan, e – India  

- Popis obrázků:  1. She is writing her homework. -d 

   2. He is brushing his teeth. - c 

https://www.youtube.com/watch?v=UeKZ6Mm-SlY
https://www.youtube.com/watch?v=RJAqKEljAFw
https://www.youtube.com/watch?v=_lNZKccdVgQ


   3. They are watching TV. - e 

   4. She is sleeping. - a 

   5. They are windsurfing. - b 

   6. He is getting ready for bed. - c 

33/3: brush your teeth / your hair / a dog   take a photograph / the bus / a shower,… 

 put on your pyjamas / your shoes / a hat  have dinner / a drink / a rest / a break 

 Send an e-mail / a letter    throw a ball/    

 get ready for bed / for school 

ad 4): 32/2: 

 At 12 o´clock on Suday I was sitting at my computer. 

 I was sending an e-mail…… 

 They weren´t doing the same thing…… 

 What were they doing? 

 Kay was sleeping. 

 What was she dreaming about? 

 They were windsurfing. 

 Were G. and M. getting ready for bed? 

 Yes, they were. 

 Gillian was brushing his teeth……..Mut was putting on his pyjamas. 

 Yoko wasn´t getting ready for bed. 

 She was sitting at her desk. 

 She was finishing her Maths homework. 

 Was Rush doing his HW? No, he wasn´t. 

 He was watching TV and talking to his sister. 

  

  

 

 


