
6. třída Anglický jazyk 11. část Kodadová Haferníková 

- dnes budeme dále procvičovat tvary minulého času 

- uč. 33 cv. 4 – na obrázku jsou věci muže, který včera zemřel, nikdo ale neví, kdo to byl 

  - vaším úkolem je napsat větu o každé věci, kterou u něho našli 

  - použijte slovesa ze zadání – be, have, go a drive jsou nepravidelná, najděte si tvary 

  - návrh vět: On pracoval v bance. On měl rád banány. Apod. 

- prac. sešit 28 cv. 2 – v levé polovině obrázku jsou napsané instrukce pro tajného agenta 

  - vaším úkolem je přepsat tyto instrukce do vět minulého času, protože agent již úkol  

splnil a teď o něm podává zprávu 

- doporučení – pečlivě si instrukce přečtěte, najděte si slovesa a podtrhněte si je, při  

přepisování vět pak budete vědět, kde měníte tvar na minulý  

- nezapomeňte, že do vašich vět musíte napsat i podmět já = I 

- prac. sešit 29 cv. 3 – jednotlivé věty rozhovoru mezi doktorkou a pacientem napíšete ke správným  

obrázkům do správné bubliny 

 

zápis: 

Zápor a otázka minulého času 

- past simple negative and question 

- stále platí, že všechny osoby mají stejný tvar 

Záporná věta:  

– užívá didn’t a obyčejný infinitiv (původní don’t a doesn’t se mění na didn’t) 

I did not (didn’t) give him a book.  

 podmět + didn’t + infinitiv + zbytek věty 

 

Otázka:  

– did dáme na začátek věty a použijeme obyčejný infinitiv (původní do a does se mění na did) 

- pozor na pořadí slov, české sloveso se promítne jen do infinitivu, did čistě jen vytvoří otázku 

Did I give him a book?  

did + podmět + infinitiv + zbytek věty 

- před did můžeme dát jen tázací výrazy – when, what, how, … 

 

 

Odevzdání úkolů ke kontrole 

Hotová cvičení pošlete ke kontrole mailem na hafernikova@zskasejovice.cz do pátku 5. června. 

 


