
Aj – 7.ročník – úkoly:  4. – 15.5.2020 

Na vypracování úkolů máš zase 14 dní. První část úkolů je pro skupinu 

p.Märzové, druhá část je pro skupiny p.Koutné a p.Ticháčkové.  

 

Zopakuj si tvoření minulého času  

Práce s minulým časem prostým je docela jednoduchá. Při tvorbě otázek a záporů pak vychází 

ze znalosti použití přítomného času. 

Kladná oznamovací věta 

Základní tvar pravidelného slovesa v minulém čase vytvoříme přidáním koncovky -ed: 

I work = já pracuji I worked = já (jsem) pracoval 

you work = ty pracuješ you worked = ty (jsi) pracoval 

he works = on pracuje he worked = on pracoval 

she works = ona pracuje she worked = ona pracovala 

it works = to pracuje it worked = to pracovalo 

we work = my pracujeme we worked = my (jsme) pracovali 

you work = vy pracujete you worked = vy (jste) pracovali 

they work = oni pracují they worked = oni pracovali 

 

POZOR NA NÁŠ RODNÝ JAZYK -  jsem,  jsi … 

já jsem pracoval = I am worked my jsme pracovali = we are worked 

ty jsi pracoval = you are worked vy jste pracovali = you are worked 

 

U nepravidelných sloves měníme kořen slovesa a musíme se je naučit (nejlépe z tabulky) 

I do = já dělám I did = já (jsem) dělal 

you do = ty děláš you did = ty (jsi) dělal 

he does = on dělá he did = on dělal 

she does = ona dělá she did = ona dělala 

it does = to dělá it did = to dělalo 

we do = my děláme we did = my (jsme) dělali 

you do = vy děláte you did = vy (jste) dělali 

they do = oni dělají they did = oni dělali 

 

Tvoření záporu 

Zápor se opět tvoříme podobně, jako tomu bylo u přítomného času. Tam se totiž pracuje 

s pomocným slovesem do a jeho záporným tvarem don‘t / doesn‘t. Zde však použijeme 

minulý tvar slovesa did v záporu, tedy didn‘t (did not): 

https://www.helpforenglish.cz/article/2007012101-pritomny-cas-prosty


I don’t work    I didn’t work 

She doesn’t work   She didn’t work 

They don’t go    They didn’t go 

Tvoření otázky 

Otázku tvoříme podobně jako u přítomného času prostého, jen místo pomocného 

slovesa do použijeme jeho minulý tvar, což je did: 

Do you work?    Did you work? 

Does he work?   Did he work? 

Do they go?    Did they go? 

 

V OTÁZCE A ZÁPORU PRACUJEME STEJNĚ S PRAVIDELNÝMI I 

NEPRAVIDELNÝMI SLOVESY.  

 

Skupina p.Märzové 

 

Úkol č. 1 – převeď slovesa do minulého času + napiš český význam 

 

 

Úkol č. 2 – přelož následující věty - ZAŠLI UČITELI 

1. Včera jsme nestudovali angličtinu. 

2. Neodpočíval jsem na gauči. 

3. Sahala jsi na okno? 

4. Čekali jsme na vlak. 

5. Neposlouchal jsem maminku. 

6. Zkusil sis ty nové boty? 

walk look 

wait open 

love like 

relax hate 

watch live 

listen play 

surf borrow 

close arrive 

touch happen 

climb dance 

talk phone 

hurry try 

study use 



Úkol č. 3 – procvič online minulý čas  

 

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple.htm 

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple2.htm 

 

Úkol č. 4 – přečti si následující text, podtrhni si slovesa a doplň je do tabulky. V prvním 

sloupečku je sloveso v minulém čase, do druhého sloupečku napiš to samé sloveso 

v přítomném čase 

 

Yesterday I played football. At 6 o´clock it started to rain. So I phoned my friend Daniel. We 

listened to some CDs and then watched a great film on TV. At 10 Daniel´s father arrived. 

Daniel wanted to see the ending of the film. He asked his father of that was OK. Fortunately, 

it was! 

 

Past simple – minulý čas Present simple – přítomný čas 

played play 

  

  

  

  

  

  

 

 

Úkol č. 5 – ještě jednou si přečti článek ve cv.4 a odpověz na otázky - ZAŠLI UČITELI 

(odpovídej celou větou) 

1. When did he play football? 

2. What is his friend´s name? 

3. What did they do? 

4. Who arrived at 10 o´clock? 

5. Did they watch the film to the end? 

 

 

 

 

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple.htm
https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple2.htm


Skupiny p. Koutné a p.Ticháčkové 

 

Úkol č. 1 – přelož věty do AJ – ZAŠLI UČITELI 

1) Co sis koupil v Praze? 

………………………………………………………………………………………….. 

2) Koupil jsem si nový batoh. 

…………………………………………………………………………………………. 

3) Mamince jsem nenapsal, ale napsal jsem dědovi. 

………………………………………………………………………………………….. 

4) Vzal jsem si ten lék, ale chutnal hrozně. 

………………………………………………………………………………………….. 

5) Nedělal jsem to, neměl jsem čas. 

………………………………………………………………………………………….. 

6) Minulý měsíc navštívil Londýn. 

………………………………………………………………………………………….. 

Úkol č. 2 – PS str. 85 – přečti si článek „The ghost tour“, podtrhni T / F, F věty oprav – 

ZAŠLI UČITELI   (MORE! 1 2nd edition) 

1) Nick and Karen arrived at the station before two o’clock.  T / F 

They arrived at the station at a quarter to seven. 

2) There were about ten other people there.    T / F 

……………………………………………………………………………………….. 

3) The guide was a man.       T / F  

………………………………………………………………………………………. 

4) Nicky was scared on the tour.      T / F 

………………………………………………………………………………………. 

5) They visited the home of a murdered woman.    T / F 

………………………………………………………………………………………. 

6) Nick didn’t enjoy the tour.      T / F 

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

7) There was a sing on the wall at the station.    T / F 

…………………………………………………………………………………….. 

8) The date on the sing was from yesterday.     T / F 

……………………………………………………………………………………… 

9) The tour was cancelled for today.     T / F  



Úkol č. 3 – vyplň křížovku a tajenku – dej slovesa do minulého času -  ZAŠLI UČITELI 

1. Build  

2. Be (plural) 

3. Drink  

4. Make  

5. Catch  

6. Buy 

7. Feel 

8. Give  

9. Break  

10.  Drive 

11.  Eat  

12.  Forget  

13.  Become  

14.  Choose  

 

 

 

 

Úkol č. 4 – online poslech – poslechni si “A fun day”, odpověz na otázky, poté klikni na 

Gap-fill Exercise = poslouchej a doplň slova  https://www.esl-lab.com/easy/family-recreation/ 

 

 

Úkol č. 5 – procvič online minulý čas  

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple4.htm 

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/simple-past.htm 

 

 

 

 

 

     

    

     

    

      

      

    

    

     

 

     

   

      

      

     

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

https://www.esl-lab.com/easy/family-recreation/
https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple4.htm
https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/simple-past.htm

