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 Milí angličtináři, máme za sebou opakování třetí lekce – 
obohatili jste si slovní zásobu, krásně se orientujete v minulém čase, 
zvládáte tvoření otázky, dokážete vytvářet minulé časy u 
nepravidelných sloves. Paráda!    

Tento týden Vás čeká kontrola písemností – víte, co máte mít 
hotovo, víte, kdo měl při minulé kontrole nedostatky, a proto si dejte 
vše do pořádku.     

Když si nebudeš s něčím vědět rady, budeš potřebovat 
nějakou konzultaci, neváhej a napiš. Budu se Ti snažit pomoci. 

    

                                           Good luck!        RCH 

 

      SLOVNÍ ZÁSOBA      Veškerou slovní zásobu si neustále opakujte – v Quizletu máte možnost 

znovu a znovu si procvičovat všechny sady (3A Where were you last week?, 3B Our holiday, 3C 
Problems, 3D Mut´s holiday + Culture, Pravopisné změny u pravidelných sloves v minulém čase, 
Nepravidelná slovesa 1. – 5. část). Pokud sis vše pečlivě procvičoval, opakování slovní zásoby 
v Teams pro Tebe bude hračka. Všechny vytvořené kvízy poctivě splň! Snaž se být při 

vyplňování poctivý, nic neopisuj. Jedině tak zjistíš, jestli vše opravdu umíš. Držím pěsti       

 

     ONLINE UČEBNICE       Využijte všech možných prostředků k procvičování a prohlubování 

svých znalostí. Na https://proj.ouponlinepractice.com máš mít splněny úkoly 3. lekce. Kdo chce, 
může angličtinu potrénovat také v 1. a 2. lekci. 

 

      V Teams máš v záložce Zadání vloženy kvízy na zopakování nepravidelných sloves. S chutí 

do toho. Opět zjistíš, jak na tom jsi, ale buď poctivý, nic neopisuj. Spolupracuj jenom se svou 

hlavou       

 

      POSLECHOVÉ CVIČENÍ       V Teams máš v záložce Soubory – Poslech vložený poslech 1.60 

Ted´s day. Seřaď obrázky ve správném pořadí – vypracuj jen ústně. 

 

       PROCVIČOVÁNÍ kladné a záporné věty v minulém čase       Piš do školního sešitu, 

nezapomeň označit cvičení a číslo týdne. Do školního sešitu napiš 5 vět z Tedova dne – učebnice 
strana 42 cvičení 1b. Uvědom si, že se jedná o procvičování kladné i záporné věty, pozor na 
pravidelná a nepravidelná slovesa. 

  

      PROCVIČOVÁNÍ otázky Y/N, Wh v minulém čase       Poslechni si článek Travel na straně 41 

v učebnici (poslech máš vložený v Teams). Když si budeš jistý, že dobře všemu rozumíš, odpověz 
na otázky: 

1. Who made the first car in Germany? 
2. Was travel easy in the past? 
3. Where did the first railways appear?  

https://proj.ouponlinepractice.com/a%20x


4. When did the first aeroplane fly? 

Jakmile napíšeš odpovědi na uvedené otázky, ještě 4 otázky vymysli (2 s použitím Y/N, 2 Wh 
otázky). Cvičení mi vyfoť a pošli na mail do 10. června.   

 

      PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITĚ       

Vypracuj cvičení 5, 6 na straně 33 – pracuj dle zadání.  

 

      DOBROVOLNÝ ÚKOL       Pro milovníky angličtinu nabízím zajímavé poslechy, hry a shrnutí 

angličtiny. Pokud nějaký dobrovolný úkol splníš, dej mi vědět. 

https://www.liveworksheets.com/gm310397yk 

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

https://thewordsearch.com/puzzle/91935/irregular-verbs/ 

 

      SOLUTION      ŘEŠENÍ       

Učebnice 42/1a  Ted´s day: f, c, b, e, d, a 

Učebnice 42/1b  

2 He didn´t hear the alarm clock. 

3 His mother came into his bedroom. 

4 She told Ted the time. 

5 He jumped out of bed and brushed his teeth. 

6 Ted ran downstairs. 

 

      PRACOVNÍ SEŠIT       

 33/5  

2 Kondrad didn´t listen to CDs. 

3 Jessica didn´t make dinner for the family. 

4 Paula practised volleyball. 

5 Adrian went camping 

6 Charlotte didn´t have a dance exam. 

7 Brian travelled to Cornwall. 

8 Teresa didn´t do a Science project. 

 

33/6  

2  How did you get there? 

3 Who did you see there? 

https://www.liveworksheets.com/gm310397yk
https://www.youtube.com/watch?v=vBQyaHAHmmQ
https://thewordsearch.com/puzzle/91935/irregular-verbs/


4 What did you do after that? 

5 Did you like it? 

6 When did you get home?  

 

 

 

 

Have a nice time :-)       RCH 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


