
Aj  7    Z. Sovová       9.týden        4.5.2020 

Dobrý den, 
Zdravím vás v druhém květnovém týdnu. Tento týden nás čeká menší test na minulý čas slovesa to be.  A také 
začneme novou gramatiku – tvoření minulého času u pravidelných sloves. Tak hurá do toho. 
Test – překlad.    POŠLI NEJPOZDĚJI DO 10.11.2020   NA ZNÁMKU!!! (napiš do testového sešitu nebo přímo do mailu 
a pošli na sovova.zuzana@centrum.cz) 

1. Byl jsem na dovolené minulý týden. 
2. Moje maminka byla nemocná. 
3. Včera jsem nebyl doma. 
4. Petr nebyl včera ve škole. 
5. Byly jste minulou sobotu v kině? Ano, byli. Bylo to skvělé. 
6. Byl jsi včera doma? Ne, nebyl. Byl jsem na pláži. 
7. Počasí bylo dobré. 
8. Oni byli z Británie. 

(Pozor na čas – v anglické větě ho dáváme kam…???? Nepřekládejte to jako v češtině). Good luck. 

Minulý čas pravidelných sloves – past simple – regular verbs 

Minulý čas v Aj je trochu složitější. Už umíme říct minulý čas od slovesa to be – tedy byl jsem = I was. 

Pokud ale chci říci i jiné věty, např. šel jsem, mluvil jsem, díval jsem se…potřebuji i jiná slovesa. V Aj rozlišujeme 
slovesa pravidelná (o těch se budeme dnes učit, přidává se k nim koncovku – ed). A slovesa nepravidelná (ty úplně 
mění svůj tvar – ale o tom se budeme učit příště). 

Nejdříve se podívejte na výuková videa, pomohou ti pochopit gramatiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=vLAhO1aKqgo 

https://www.youtube.com/watch?v=iKfG4Gl8osY 

Zápis do školního sešitu: Pas simple – regular verbs (Minulý čas – pravidelná slovesa) uč. Str.34/3 

Přidáváme koncovku – ed:  Check – checked (kontroloval jsem), play – played (hrál jsem) 

Slovesa končící na –e, přídáme pouze –d: arrive – arrived (přijel jsem) 

U některých sloves se na konci hláska zdvojí: travel – travelled (cestoval jsem) 

                                                                                 grab – grabbed (popadl jsem) 

Slovesa končící na –y: try – tried (zkusil jsem), study – studied (cestoval jsem) 

 
Zde je odkaz na procvičení správné výslovnosti, je důležitá!! https://www.youtube.com/watch?v=GYirCYBrJYk 
 
Učebnice str. 34/2b – pouze si poslechni článek (několikrát) a procvičuj výslovnost sloves. 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=cz&selLanguage=cs – klikni na page 34/exercise 2a. 
Učebnice str. 35/3c  - slovesa v rámečku napiš do sešitu v minulém čase a přelož je. 
Učebnice str. 35/4 – napiš věty v minulém čase do sešitu (uprav sloveso v závorce). Přelož. 
 
Vše v sešitě vyfoť a pošli na sovova.zuzana@centrum.cz do konce tohoto týdne. 
V případě potřeby napiš nebo zavolej 732 246 585. 
Have a nice week. Zuzana Sovová    


