
6. třída Anglický jazyk 10. část Kodadová Haferníková 

- po opakování z minulého týdne budeme pokračovat s další částí minulého času v učebnici 

- uč. 32 cv. 1 – poslechněte si text o Liamovi a jeho nemoci z minulého týdne, pomocí slovníčku si text 

přeložte, obrázky vám také napoví, co se všechno dělo 

  - https://uloz.to/file/IBUvJWenZ5lv/35-mp3 

- zápis: 

Minulý čas 

- rozdílný způsob tvoření podle rozdělení sloves – pravidelná a nepravidelná  

- u základních a častých sloves je třeba si rozdělení pamatovat, méně častá slovesa můžeme dohledat ve 

slovníku 

- všechna ostatní slovesa mají jeden tvar pro všechny osoby (kromě was/were) 

a) Pravidelná slovesa 

infinitiv + ed 

work + ed 

play + ed 

decide +d 

 

b) Nepravidelná slovesa 

zvláštní tvar slovesa 

have → had 

go → went 

write → wrote 

take → took 

 

 výslovnost: pokud infinitiv končí na vyslovované [t], [d] → psané –ed se vyslovuje jako [id] 

  decide [disajd] → decided [disajdid] 

 

Základ nepravidelných sloves máte ve slovíčkách, jsou to ty, které jsou ve cvičeních použity. Až budete 

potřebovat další, nalistujte si stranu 80 pracovního sešitu. Zde v seznamu Irregular verbs máte mnoho 

dalších nepravidelných sloves zapsáno. První tvar je infinitiv, druhý tvar je minulý čas. 

 

- uč. 32, 33 – cv. 2c, 3b – do vět doplníte tvary minulého času sloves ze závorky, pište celé věty 

   - ve cv. 2c jsou všechna slovesa pravidelná 

   - ve cv. 3b jsou obě skupiny, pravidelná i nepravidelná slovesa 

    - pravidelná jsou want, stay a taste 

    - ostatní jsou nepravidelná, jejich minulé tvary si vyhledejte 

- prac. sešit 28 cv. 1 – do křížovky doplníte minulé tvary sloves, opět jsou zde slovesa pravidelná i  

nepravidelná. Pokud si nejste jisti, do které skupiny sloveso patří, zkuste ho najít 

v seznamu nepravidelných na s. 80. Jestli v seznamu není, tak to znamená, že je 

pravidelné a vy mu přidáte –ed na konci. 

 

Odevzdání úkolů ke kontrole: 

Hotová cvičení pošlete ke kontrole na adresu hafernikova@zskasejovice.cz do pátku 29. května. 

https://uloz.to/file/IBUvJWenZ5lv/35-mp3

