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1. Naučit se slovíčka 3B+opakovat slovíčka 1. - 3.A lekce
2. Naučit se zadaná nepravidelná slovesa z pracovního sešitu. 
3. Zápisy do sešitu

1. Naučit se slovíčka 3B+opakovat slovíčka 1. - 3.A lekce
Sami na sobě vidíte, že pokud chcete vytvořit větu v angličtině, tak vám chybí slova. Učte se!

2.Naučit se zadaná nepravidelná slovesa z pracovního sešitu, na přiložené webové stránce si 
zkontrolujte výslovnost, dopište si výslovnost k nepravidelným slovesům v pracovním sešitě.

https://www.helpforenglish.cz/article/2007022102-anglicka-nepravidelna-slovesa 

3. Zápisy do sešitu

Zápis do sešitu 1
                                                                                                                                               Datum:

Sloveso být (to be) v minulém čase

Má tvar was a were.
Was se používá v 1.  a 3. os. jedn. čísla.

Klad
I was
You were
He,she,it was
We were
You were
They were

Zápor
Za sloveso was a were přidáme not → was not = wasn´t
                                                              were not = weren´t

Otázka
Tvoří se tak, že přehodíme podmět a přísudek.

You were outside. → Were you outside?
She was ill. → Was she ill?

Vyzkoušej, převeď věty do minulého času.
Př. Are you happy? → 
      Is he your friend? → 
      Are they special? → 

       I´m not his friend. → 
       We aren´t sad. → 

https://www.helpforenglish.cz/article/2007022102-anglicka-nepravidelna-slovesa


       Tom isn´t ready. → 

Zápis do sešitu 2

                                                                                                                    Datum:   

Minulý čas prostý– past simple tense

Minulý čas prostý vychází z přítomného času prostého.
Slovesa dělíme na pravidelná a nepravidelná.

A/ Pravidelná slovesa

Klad: přidáme za sloveso koncovku -ed 
Př. work → worked 
      play → played

Vyzkoušej: start →
                  

I liked apples. = Měl jsem rád jablka.

POZOR! Pokud končí sloveso v přítomném čase na -e, přidáme jen -d
Př. decide – decided

POZOR! Pokud sloveso končí na krátkou samohlásku a souhlásku, tak se souhláska zdvojuje 
(nezdvojuje se, pokud je samohláskou - e- )
Př. stop → stopped ALE open → opened
POZOR! Pokud končí sloveso jednou souhláskou a ypsilon → - y se mění na – i
Př. try → tried

Vyzkoušej: worry → 

 Zápor:  namísto don´t (=do not) použijeme didn´t (=did not)

I don´t like apples. → I didn´t like apples. = Neměl jsem rád jablka.

Otázka: Místo pomocného Do použijeme Did

Př. Do you like apples? → Did you like apples? = Měl si rád jablka?

POZOR! V záporné větě a v záporu je v minulém čase jen pomocné sloveso DID (didn´t), 
významové sloveso je už v přítomném čase.



Vyzkoušej si to, převeď věty do minulého času: 
Př. I open the window. → 

      Do they work hard? → 

       Sue doesn´t cry. → 

3. Podívejte se na video

https://www.youtube.com/watch?v=HAOa9UI8GI4 

     

https://www.youtube.com/watch?v=HAOa9UI8GI4

