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PB 53/4  poslech 67 + nacvičit si výslovnost

Pro srovnání uvádím několik vět:

Obvykle sleduje Zprávy v 7,
ale včera sledoval fotbal.

Zde si často umývá vlasy, ale
minulou neděli je umývala doma.

Pes tlačí velké dveře každý den,  
ale minulý rok tlačil menší.

PB 52/3  znovu se podívej na gramatiku – tvoření minulého času u pravidelných sloves
 a pak ústně tvoř smysluplné věty.

Do sešitu Aj napiš jednu větu.

WB 52/3 dle zadání v učebnici – slovesa jsou v závorce na konci věty

WB 52/4 tvoř otázky

Tvoření otázky

Otázku tvoříme podobně jako u přítomného času prostého, jen místo 
pomocného slovesa do použijeme jeho minulý tvar, což je did:

Do you work? = Pracuješ?
Did you work? = Pracoval jsi?
Jelikož máte minulý čas vyjádřen již v pomocném slovesu, významové sloveso 
bude v základním tvaru:

Did you worked?
Did you work?
Otázka se tvoří u všech osob stejně. Opět již nepracujeme s koncovým -s jako 
v čase přítomném:



Did I work? = Pracoval jsem? Did we work? = Pracovali jsme?
Did you work? = Pracoval jsi? Did you work? = Pracovali jste?
Did he work? = Pracoval? Did they work? = Pracovali?
Did she work? = Pracovala?  
Did it work? = Pracovalo?  

WB 53/6 
opět připomínám:

PB 53/5 

Tvoření záporu

Zápor se opět tvoří podobně jako tomu bylo u přítomného času. Tam se totiž 
pracuje s pomocným slovesem do a jeho záporným tvarem don't. Zde však 
použijeme minulý tvar pomocného slovesa did v záporu, tedy didn't (did not):

I don't work = nepracuji
I didn't work = nepracoval jsem

I zde je tvar ve všech osobách shodný:

I didn't work = nepracoval jsem we didn't work = nepracovali jsme
you didn't work = nepracoval jsi you didn't work = nepracovali jste
he didn't work = nepracoval they didn't work = nepracovali
she didn't work = nepracovala  
it didn't work = nepracovalo  

Tvoření krátké odpovědi

I zde budeme vycházet z přítomného času. Pokud používáme v přítomnosti 
pomocné sloveso do, musí se objevit i v krátké odpovědi. V minulosti pak 
použijeme pomocné did, které se opět musí použít v odpovědi:

Do you work? Yes, I do. / No, I don't.
Did you work? Yes, I did. / No, I didn't.



PB 53/6  
přečti si a všímej si rozdílu. V prvním sloupci jsou kladné věty, ve druhém záporné. 
Minulý čas u záporných je tvořen pomocným slovesem did, v záporu tedy didn't (did 
not). U významového slovesa se -ed už nepíše.

PB 53/7 poslech 68
nacvič si recitaci říkanky

WB  53/7 dle zadání

Tázací zájmena                  

W H A T ?         Co?         What does she do? /wɒt/    Jaký?  What colour do you like? 

W H I C H ?      Který?                    Which book do you want? /wɪtʃ/  

W H E R E?      Kde, kam, kudy..? místo    Where do you live? /weə/ 

W H E N ?         Kdy? čas                 When do you go to bed? /wen/ 

W H O?             Kdo, koho, komu..? osobu     Who is it? /huː/ 

W H O S E        Čí?  vlastnictví       Whose pen is it? /huːz/

W H Y                Proč?    důvod       Why are you sad? /waɪ/

H O W               Jak?   způsob         How are you? /haʊ/ 

WB 53/8  spojuj barevně
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