ANGLICKÝ JAZYK 6. TŘ.- 2. TÝDEN
ZÁPIS- MINULÝ ČAS (+,-,?)-opakování

ZÁPIS- MINULÝ ČAS (PAST SIMPLE)
Minulý čas prostý
1. Pravidelná slovesa: přidáme koncové - ED k infinitivu slovesa
např. PLAY- I PLAYED ( hrál jsem)
START- I STARTED (začal jsem)
*Toto koncové -ED je společné pro všechny osoby č. j. a mn.
2. Nepravidelná slovesa
- učíme se zpaměti!
Např. WRITE - WROTE
BEGIN- BEGAN
*Tyto nepravidelné tvary min. času jsou společné pro všechny
osoby čísla jednotného i množného!
... A jak poznáme, že toto sloveso je pravidelné nebo nepravidelné?
Tím, že budeme znát všechna nepravidelná slovesa zpaměti. Zbytek
jsou totiž slovesa pravidelná.

Minulý čas –zápor
U záporu použijeme DID NOT + INFINITIV. Zde máme minulý čas už v
záporce DID NOT. Zápor v minulém čase může být použit jen jednou.
Např.
*I DIDN´T GO TO THE CINEMA. - Nešel jsem do kina
špatně: I didn´t went.....Zde nesmí být: went, ale infinitiv: go!!!!
*HE DIDN´T SWIM.- On neplaval.
*THEY DIDN´T PLAY BASKETBALL.-Oni nehráli basket.
-----------------------------------------------------------------------------------------(+) I STARTED…..začal jsem.
(-) I DIDN´T START……nezačal jsem.

Tento týden se začneme učit psát tvary minulých sloves. Každou dvojici sloves : infinitiv +
min. čas slovesa- si budete procvičovat do vašeho školního sešitu. Např. write- wrote,
write- wrote, begin- began, begin- began, do- did, do- did,....až to budete umět.

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA : 1. ČÁST
V závorkách píšu výslovnost, kterou jsem přizpůsobila pro vás.
BE (bí)

- WAS/ WERE (wos/wér)...............BÝT

BEGIN (bigin)

- BEGAN (bi gan)...........................ZAČÍT

LEAVE (lív)

- LEFT (left)................................ODEJÍT, OPUSTIT

BREAK (brejk)

- BROKE (brouk)..........................ZLOMIT

FORGET (fr get)

- FORGOT (fr got)........................ZAPOMENOUT

STEAL ( stýl)

- STOLE (stoul)..............................UKRÁST

EAT (ít)

- ATE (ejt)......................................JÍST

GO (gou)

- WENT (went)..............................JÍT

HAVE (hev)

- HAD (hed)..................................MÍT

BRING ( bring)

- BROUGHT (brót)........................PŘINÉST

BUILD (bilt)

- BUILT (bót)...............................STAVĚT

BUY ( baj)

- BOUGHT (bót).........................KOUPIT

COME (kam)

- CAME (kejm)............................PŘIJÍT

DRAW (dró)

- DREW (drú)..............................NAKRESLIT

DRIVE( drajv)

- DROVE (drouv)........................ŘÍDIT auto

FIND (fajnd)

- FOUND (faund).........................NAJÍT

GIVE (giv)

- GAVE (gejv)................................DÁT

KNOW (nou)

- KNEW (ňů)................................VĚDĚT

LOSE (lůz)

- LOST (lost)................................ZTRATIT

MAKE (mejk)

- MADE (mejd).............................DĚLAT

*Procvičujeme minulý čas:
1. Ztratili jsme naše klíče._________________________________
2. Oni šli na špatné nádraží._______________________________
3. James měl nehodu.____________________________________
4. Zuzana zmeškala vlak.__________________________________
5. Zlomil jsem si nohu.____________________________________
6. Pršelo celý týden.______________________________________
7.Počasí bylo špatné, tak zavřeli letiště._______________________
8. Našel svého psa.________________________________________
*Řešení: Procvičujeme minulý čas.
1. We lost our keys.
2. They went to the wrong station.
3. James had an accident.
4. Suzzy missed the train.
5. I broke my leg.
6. It rained all week.
7. The weather was bad, so they closed the airport.

Přeložte:
1. Cestovali jsme do Španělska.__________________________
2. Přijeli jsme na letiště. _________________________________
3. Nějaký muž zkontroloval naše pasy.________________________
4.Čekali jsme na naše kufry.________________________________
5. Naše kufry začaly přijíždět._______________________________
6. Můj bratr Frank zakřičel._________________________________
7. Popadl kufr a šel za mámou a tátou.________________________
Řešení: Učebnice Project 2- str. 34 /první odstavec textu.

*Přeložte:
1. My jsme hráli tenis. ______________________________________
2. My jsme nehráli tenis._____________________________________
3. David se díval na TV. ______________________________________
4. David se nedíval na TV.____________________________________
5. Pracoval jsem v Brně. _____________________________________
6. Nepracoval jsem v Praze.__________________________________
7. Dana navštívila babičku.___________________________________
8. Eva nenavštívila svou kamarádku.___________________________
9. Cestovali jsme vlakem.____________________________________
10.Necestovali jsme vlakem.__________________________________
Řešení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

We played tennis.
We didn´t play tennis.
David watched TV.
David didn´t watch TV.
I worked in Brno.
I didn´t work in Prague.
Danda visited her grandmother.
Eva didn´t visit her friend.
We travelled by train.
We didn´t travel by train.

OPAKOVÁNÍ UČIVA:
Převeďte přítomný čas na minulý. Používejte sloveso : WAS/ WERE

Tento pracovní list si okopírujte, doplňte a přeložte do
češtiny.
Řešení:
1. I was late.
2. Were they hungry?
3. Thomas wasn’t at school.
4. Why was she late?
5. My brother was a doctor.
6. They weren’t here.
7. Eva was a teacher.
8. Was Mr.
Smith a taxi driver?
9. Where were your books?
10. Were you a student? 11. What was
that? 12. Sue wasn’t tired. 13. My holiday was nice. 14. Why were you happy? 15. The pen was
blue. 16. Was I the winner? 17. Was the answer correct? 18. Who was sick? 19. We were hungry.
20. That was funny.

*DOMÁCÍ ÚKOL K ODESLÁNÍ:
1. Napište 5 vět na: „ was/were „ o sobě. Např. I was ill. I wasn´t at school.
2. Napište 5 vět na: pravidelná a nepravidelná slovesa. Např. I went to the
cinema yesterday. ( Včera jsem šel do kina.)
Své práce mi posílejte na adresu: akaletova.zslipov@seznam.cz Úkol označte
jako AJ6- DÚ. Ráda vám poradím, když budete potřebovat vysvětlení učiva.

*Domácí úkol: čtení+ překlad: str. 34 (Our holiday)

Online procvičování AJ - Project 4th edition
5. - 9. třída
Milí žáci,
angličtinu si budete procvičovat na stránkách Oxford University Press
Jedná se o online cvičení z našich učebnic Project 1-5.
Tato cvičení najdete pod níže uvedeným odkazem.
S pozdravem
Andrea Kaletová

Odkaz na online procvičování:
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

