
Týden od 4.5. - 7.5. 2020

Ještě jednou si zopakujte gramatiku, někteří v ní chybovali

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:

Ne Did you worked? ale 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?

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.

_________________________________________________________________

Unit 26  We went shopping

Shopping – supermarket, toy shop, clothes shop, café, shoe shop
toto jsou názvý obchodů, které jsme se učili.

WB 54/1, 55/4 + slovíčka

PB 54/1 poslech 69

sledujte plánek a opakujte názvy ulic i obchodů

PB 54/2 v Anglii se číslo domu píše před jméno ulice

pozor! Všimněte sib odlišnosti užití předložky at a in



do sešitu Aj opiš tyto otázky a odpověz. Odpovědi dopiš nebo vyber správnou odpověď

WB 54/2 

Pozor! V WB je chyba, v nabídce je 2x ham a chybí tam toilet paper. Oprav si to.

___________________________________________________________________

PB 55/4 
Přečti si tabulku s nepravidelnými slovesy. Ta mají v minulém čase prostém zvláštní 
tvary. Budete se je muset naučit, každému zvlášť. Neexistuje žádné pravidlo.

V tabulce máte přehled s 21 nepravidelnými slovesy, se kterými se setkáváme.
Použij nahrávku  71 a nacvič správnou výslovnost.

První sloupeček je  sloveso v infinitivu, druhý v minulém čase a třetí výslovnost 
minulého času.

WB 54/3 zakroužkuj minulé tvary nepravidelných sloves v hadovi, použij různé barvy. 
Pak je připiš k jejich infinitivu. 

Pro lepší zapamatování si udělej tento úkol.

Prvních 10 sloves se nauč do příštího týdne!


