
Angličtina 7.ročník 

 

Zopakuj si:  

Past Tense to be 

(minulý čas slovesa být) – výklad - opakování 
 

 

- tvary was / were 

 

Klad: 

I / he / she / it   was 

We / you / they were 

 

I was at school yesterday.  Včera jsem byl ve škole. 

They were in the garden.  Byli na zahradě. 

 

Zápor: 

I / he / she / it   was not / wasn‘t 

We / you / they were not / weren‘t 

 

I wasn‘t at school yesterday.  Včera jsem nebyl ve škole. 

They weren‘ in the garden.  Nebyli na zahradě. 

 

Otázka: 

Was he at school?   Byl ve škole? 

Were they in the garden?  Byli na zahradě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAST SIMPLE TENSE 

(Minulý čas prostý) 

 
- při tvoření anglických vět v minulém čase prostém musíme rozlišovat 

PRAVIDELNÁ a NEPRAVIDELNÁ slovesa 

 

Kladná věta: 

 

- v kladné větě v minulém čase se k pravidelnému slovesu přidává koncovka 

–ED, popř. –D 

př.  work   worked 

 clean  cleaned 

 open  opened 

 rain  rained 

 

 love  loved 

 like   liked 

 die  died 

   

!!  try  tried  x enjoy   enjoyed 

!!  cry  cried  x stay  stayed 

 

!!  stop  stopped 

!!  fit  fitted 

 

  want  wanted 

  need  needed   - ed zde vyslovujeme /id/ 

  start  started 

  visit  visited 

 

 Jenny opened the windows. Jenny otevřela okna. 

 I wanted a new PC for Christmas. Chtěl jsem nový počítač k Vánocům. 

 

Otázka: 

- pro tvorbu otázky  v minulém čase prostém používáme pomocné sloveso DID, 

které dáváme před podmět, hlavní sloveso zůstává v základním tvaru. 

 

příklad: Did you write the letter?  (Napsal jsi dopis?) 

  Did they watch TV yesterday? (Sledovali včera TV?) 

  Where did you go last Friday? (Kam jsi jel minulý pátek?) 

 

Krátké odpovědi – ano, ne: 

 

Yes, I (you, he, she, it, we, they) did. 

No, I (you, he, she, it, we, they) didn´t. 

   

Tvorba věty záporné: 

  

 - zde musíme použít pomocné sloveso pro tvorbu záporu v minulosti DID NOT  

(DIDN´T),  toto pomocné sloveso stavíme za podmět a před hlavní sloveso  (POZOR – 

hlavní sloveso je zde v základním tvaru). 

  

 Př. I   didn´t  play  tennis yesterday. Já jsem nehrál tenis včera. 

We  didn´t wash our car.  My jsme neumyli naše auto.  

 



 

Úkol č. 1 - Následující slovní spojení  použij ve větách: 

 

last night                   on Saturday                   last month                           three days ago            

yesterday                  two weeks ago              in 2004         

 

 

Úkol č. 2 - Následující věty převeď do minulého času 

 

1. I´m tired.                                                                                I was tired. 

2. I´m not at my desk. 

3. It´s my birthday today. 

4. We aren´t at school  today. 

5. I tis hot and sunny today. 

6. They aren´t rich. 

7. They are at the sports centre  today. 

8. They are in Vienna today. 

 

 

Úkol č. 3 – přelož následující věty – překlad napiš ve Wordu a pošli své učitelce na mail 

 

1. Byli jsme na dovolené v Řecku. 

2. Hráli jsme tenis v pátek. 

3. Tatínek nebyl před týdnem v práci. 

4. Dívali jsme se na televizi celý večer. 

5. Líbili se mi staré filmy. 

6. Odpověděli jsme učiteli na email. 

7. Byli jste loni na dovolené? 

8. Kamarád se oženil v listopadu. 

9. Chtěli jsme nové kolo. 

10. Jitka byla naštvaná na doktora. 

11. Babička nevařila oběd. 

12. Zpívali jste o Vánocích ve škole koledy? 

13. Neměli jsme žádný dobrý nápad. 

14. Zkusil sis ty nové džíny? 

15. Nepotřebovali jsme tvé dobré rady. 

16. Věřil jsi mu? 

17. Chtěl jsem nový telefon. 

18. Byla Petra minulý měsíc nemocná? 

19. Kdy ses narodil? 

20. Cestovali jste vlakem? 

21. Stalo se to v sobotu. 

22. Kde jste bydleli? 

23. Jak jste to myslel? 

24. Včera jsem nevenčil psa. 

25. Jak často sis čistil zuby? 

 

 



Úkol č. 4 – přečti si následující text a odpověz na otázky 
 

1. How do people travel to Antigua? 

2. How old is Michael? 

3. How long is the Peter´s yacht? 

4. When did the journey finish? 

5. Was it dangerous? Why yes or not? 

6. What did Michael do during his journey? 

7. What did he do in his free time? 

8. How did he feel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkol č.5 – následující stránku přepiš do Wordu a pošli na mail svému učiteli angličtiny 

1 – doplň was nebo were                          2 – vytvoř věty pomocí was, were 

3 – přepiš věty do záporu                         4 – poskládej slova do vět(otázek) 

5 – odpověz na otázky ze cv.4                  6 – zakroužkuj správnou možnost 

 

 
 

 

 



Úkol č. 6 – cvičení přepsat do Wordu – sudé věty převést do záporu, liché do otázky 

 

 

 
 



Pokud nevíš nějaké slovíčko – použij slovník (!!! Ne překladač!!!). Budeš –li mít nějaký 

problém, napiš učiteli, rád ti poradí. Úkoly, které máš odevzdat,  přepiš do nějakého textového 

editoru např. Word – pokud si nevíš rady, úkoly piš na papír a přines do školy. V pondělí  … 

čtvrtek bude ve sborovně vždy nějaký učitel – můžeš mu to předat.  

Při odevzdávání zpracovaných úkolů se nezapomeň podepsat  

 


