
6. třída Anglický jazyk 12. část Kodadová Haferníková 

 - tento týden budeme procvičovat minulý čas, v sešitě byste měli mít z předchozích týdnů zapsané vše o tvoření 

minulých tvarů, pravidelných i nepravidelných, záporu i otázce 

- vyplňovat můžete rovnou na počítači, vytisknout si pracovní list, nebo jen psát správné odpovědi do sešitu 

1. Doplňte věty tvary pravidelných sloves: 

We ________ (open) the door. 

Richard ________ (play) in the garden. 

I ________ (want) a new car. 

We ________ (cook) dinner. 

They ________ (move) to Paris last year. 

He ________ (cross) the street. 

Janet ________ (miss) the bus. 

She ________ (need) a new job. 

We ________ (arrive) on time. 

They ________ (decide) to go. 
 

2) Utvořte záporné věty: (použijete didn´t a infinitiv od daného minulého tvaru) 

I said it to him. 

I left it at home. 

He found it. 

We gave it to them. 

He was in a good mood. 

 

3) Utvoř kladné věty: (nepoužijete didn’t a z infinitivu slovesa vytvoříte minulý tvar) 

I didn’t come home because I was tired. 

She didn’t make a cup of tea. 

They didn’t say it at home. 

I didn’t study at this school. 

We didn’t play tennis yesterday. 

 

4) Vyber vhodný tázací výraz: (vyberete dle smyslu věty) 

Where / What did you have for dinner? 

When / What did they see her? 

Where / Who did you find it? 

Why / What did he want? 



Where / Why did she go there? 

  

5) Převeď věty do času minulého: (u věty kladné vyhledáte nepravidelný, nebo použijete –ed tvar, u otázky vyměníte do 

za minulé did, u záporu vyměníte don’t / doesn’t za minulé didn’t) 

I see him very often. 

We have a cup of tea every afternoon. 

Why do you invite her to our house? 

We use your car very often. 

She doesn’t look happy. 

We go on holiday to France. 

You don’t look very well. 

He plays football every week. 
 
6) Doplňte věty slovesy z tabulky tak, aby dávaly smysl, tvary neměňte 

 

1) She …………… a singer when she was six. 

2) My sister …………… to Paris last week. 

3) I …………… that film a month ago. It was great. 

4) We …………… some new verbs in our English lesson yesterday. 

5) The children …………… a terrible mess. 

6) We …………… some new CDs at the music shop. 

7) Thanks for the party. I …………… a fantastic time. 

8) We …………… the competition. 

 

7) Přeložte následující věty: (vždy si v poznámkách zkontrolujte správné pořadí slov podle druhu věty) 

Co jsi říkal? 

Zeptal jsem se ho včera. 

Kdy koupili ten nový dům? 

Včera nepřišli do školy. 

Nehráli jsme na klavír dva týdny. 

 

Odevzdání úkolů ke kontrole: 

Hotová cvičení pošlete ke kontrole mailem na hafernikova@zskasejovice.cz do pátku 12. června. 

became     bought     had     learnt     made     saw     went     won 


