
Aj – 7.ročník – úkoly 30.3. – 14.4. 

 
Na vypracování úkolů máš 14 dní – nemusíš dělat vše najednou.  

Úkoly č.3,5 a 6  POŠLI UČITELI. 

Úkol č.1 vypracuj do školního sešitu – NEPOSÍLEJ  

ÚKOL č.1 – všeobecný přehled – vypracuj  do školního sešitu – nepiš celé věty, stačí např. jen 1a, 2b 

NEPOSÍLEJ 

1  Přelož větu: Slunce svítí. 

a) Sun shines. 

b) The sun is shining. 

c) A sun was shining. 

d) The sun shining. 

2  Která z vět je správně? 

a) I´m reading. 

b) I has got a sister. 

c) I play runing. 

d) I went on Prague. 

3  Jakým správným časem vyjádříme, že někdo něco udělal v minulosti? 

a) přítomným prostým 

b) minulým prostým 

c) minulým průběhovým 

d) přítomným průběhovým 

4  Jaké slovo mezi ostatní slova významově nepatří? 

a) sunny 

b) stormy 

c) cloudy 

d) very 

5  Jaké jsou dva významy slova flag? 

a) Kolo, vlajka 

b) Nápis, kolo 

c) Dlažební kostka, vlajka 

d) Opar, nápis 

6  Doplňte chybějící slovo: He .............. football every Friday.  

a) was going 

b) plays 

c) was play 

d) is plaing 

7  Jak se řekne: davy, zástupy? 

a) crowds 

b) creeds 

c) cramds 

d) crauds 



8  Jaké předložky užíváme ve spojení: ....Saturday .... the morning 

a) on, in 

b) in, of 

c) in, to 

d) at, of 

9  Jaké zvíře nepatří mezi "PETS"? 

a) dog 

b) hamster 

c) lion 

d) cat 

10  Jaký je opak slova: DARK? 

a) lous 

b) ligt 

c) leeth 

d) light 

 

 

ÚKOL č.2 – zopakuj si tvorbu minulého  času a prostuduj si tabulku nepravidelných sloves 

 

- slovesa dělíme na pravidelná a nepravidelná – potřebujeme vědět pro tvorbu kladné věty oznamovací 

                                      výslovnost 

- pravidelná slovese – koncovka -ed     play  -  played    /plejd/ 

      watch  -  watched /wočd/ 

      look  -  looked /lukt/ 

      try  -  tried  /trajd/ 

      want  -  wanted /vontid/ 

 

- nepravidelná slovesa – změna v kořeni slova  go  -  went 

       have  -  had 

       come  -  came 

 

v přiložené tabulce je 40 základních nepravidelných sloves:    

1. sloupeček – infinitiv 

2. sloupeček  -  minulý čas 

3. sloupeček  -  příčestí minulé   (budeme potřebovat pro tvorbu dalších časů) 

je dobré se naučit všechny 3 sloupečky (ze začátku to vypadá děsivě, ale půjde to) 

 

 



Nepravidelná slovesa 

 

 

- zápor v minulé čase – je podobný záporu v přítomném čase prostém 

Přítomný čas prostý Minulý čas prostý 

I don´t play tennis I didn´t play tennis 

She doesn´t have a car. She didn´t have a car. 

We don´t understand. We didn´t understand. 



 

Pro vytvoření záporu potřebujeme did not / didn´t a infinitiv slovesa = sloveso se nemění a nepřibírá 

koncovku -ed 

př.:  They didn´t there. 

        He didn´t watch TV 

- otázka v minulé čase – je také podobná přítomnému času prostému 

Přítomný čas prostý Minulý čas prostý 

Do you play tennis? Did you play tennis? 

 Does she have a car? Did she have a car? 

Do we understand? Did we understand? 

 

Pro vytvoření otázky potřebuje did + podmět + infinitiv slovesa 

př.: Did they come back? 

      Did she clean the windows? 

 

ÚKOL č.3 -   napiš, kde byly věci včera a kde jsou dnes  (min. 5 věcí) 

            př. Yesterday, there was a lamp on the cupboard. Today, there is a lamp on the small table. 

            POŠLI UČITELI 

 

 

 

 



ÚKOL č. 4  –   procvič si online pravidelná slovesa  

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular-d-ed-ied.htm  

 

ÚKOL č. 5  -– přečti si následující  text, označ věty T / F (pravdivé nebo nepravdivé) – F věty oprav a 

napiš správně – POŠLI UČITELI 

       př.: 1 T 

                                 2 F  +  oprava věty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple-regular-d-ed-ied.htm


ÚKOL č. 6 – poslechni si vyprávění, doplň slova do rámečků 

                    - napiš 5 vět o sobě na téma „My day“ - POŠLI UČITELI 

http://www.adelescorner.org/listening/my_day/my_day_1.html  

 

http://www.adelescorner.org/listening/my_day/my_day_1.html

