
11.5. - 15.5.

Vyrobte si dalších 10 kartiček se slovesy know – write (vynechte read)

- naučte se skládáním dvoji nepravidelných sloves zbytek sloves.

- znovu si poslechněte nahrávku 71 a upevněte výslovnost.

 

WB 55/5 dle zadání

WB 55/6 



PB 55/5 přečíst a přeložit

Ještě jednou si zopakuj! Nutné znát!

Minulý čas prostý - nepravidelná slovesa

Mnoho sloves je nepravidelných, jejich tvary minulého času se musíme naučit a
jsou pro všechny osoby stejné. Jako například:
go - went - šel, write - wrote - psal, have - had – měl.

I went to England.            Já jsem jel do Anglie.
You went to England.     Ty jsi jel do Anglie.
He went to England.       On jel do Anglie.
She went to England.     Ona jela do Anglie.
We went to England.       My jsme jeli do Anglie.
You went to England.     Vy jste jeli do Anglie.
They went to England.   Oni jeli do Anglie.

Zápor v minulém čase prostém u nepravidelných sloves tvoříme pomocí didn’t 
(zkrácené did not) a významového slovesa v základním tvaru. Všechny osoby 
mají stejný tvar.

I didn’t go to England.               Já jsem nejel do Anglie.
You didn’t go to England.        Ty jsi nejel do Anglie.
He didn’t go to England.           On nejel do Anglie.
She didn’t go to England.         Ona nejela do Anglie.
We didn’t go to England.          My jsme nejeli do Anglie.
You didn’t go to England.         Vy jste nejeli do Anglie.
They didn’t go to England.      Oni nejeli do Anglie.

Otázky v minulém čase prostém tvoříme pomocí tvaru did a infinitivu slovesa.
Slovesa nepravidelná jsou v základním tvaru:

Did you go to England?         Jeli jste do Anglie?
Did you go to England?         Jel jsi do Anglie?
Did he go to England?           Jel do Anglie?
Did she go to England?         Jela do Anglie?
Did you go to England?        Jeli jste do Anglie?
Did they go to England?       Jeli do Anglie?



WB 56/1, 57/5 + slovíčka

PB 56/1 poslech 73, čtení, překlad

Do sešitu Aj: doplň podle článku a pak napiš. 

Zde je výslovnost názvů měst:


