
Aj 7     Zuzana Sovová     10. Týden     11.5. – 15.5.2020 

Hello students, 

How are you today?....Fain….?......Very well….??........OK…..??? 

Děkuji těm, kdo zaslali test z minulého týdne, známky pošlu v průběhu týdne. Pokud tak neučinili 
všichni, budu bohužel známkovat nedostatečnou. 

Tento týden budeme pokračovat v procvičování minulého času – Past simple. 

Výsledky ke cvičením z minulého týdne – zkontroluj si a slovesa se nauč. 

Uč. Str.35/ 3c 
Open – opened (otevřel) travel – travelled (cestoval)  phone – phoned (telefonoval) 
Play – played (hrál)  like – liked (měl rád)    stop – stopped (zastavil) 
Close – closed (zavřel)   want – wanted (chtěl)  collect – collected (sbíral) 
Practise – practised (zkoušel, procvičoval) 
 
Správné psaní sloves v minulém čase si procvič v pracovním sešitě – str. 26/2 (slovesa z rámečku 
doplň do tabulky podle toho, jak se mění jejich koncovka ve psaní v minulém čase). Tento týden 
každému zatelefonuji (během pátku dopoledne – od 9.00 do 11.30 hodin) a společně procvičíme 
výslovnost – toto cvičení měj připravené a doplněné. 

Zápis do sešitu – Past simple negative (Minulý čas prostý – zápor) 

Tvoříme ho pomocí slovíčka DID NOT (zkráceně didn´t) – překládáme jako NE 

I played tennis yesterday.   I didn´t play tennis yesterday. Včera jsem nehrál/a tenis.  (V záporné větě 
při použití  pomocného slova didn´t už sloveso „play“ žádnou koncovku NEMÁ!!). 

We didn´t travel to the USA. Necestovali jsme do USA. 

He didn´t close the door yesterday. On včera nezavřel dveře. 

She didn´t phone me last week. Ona mi minulý týden nezavolala. 

 

Uč. Str. 35/6 – napiš tyto věty v záporném tvaru do školního sešitu a přelož je. 

Pracovní sešit str. 27/3a,b  - poslechni si Jude a doplň její diář za minulý týden. V části b) pak oprav 
věty. Danou větu vždy napiš v záporném tvaru a oprav podle informací z poslechu. 

 

Vše vyfoť a pošli na můj email sovova.zuzana@centrum.cz   nejpozději do konce tohoto týdne. 
V případě nejasností v zadání napiš nebo zavolej na tel. 732246585. 

Have a nice week. 

Zuzana Sovová 


