
Anglický jazyk 

VI. B 

Plán domácí výuky od 23.3 .- 27.3.2020 

 

Procvičujeme minulý čas prostý 

- v minulém čase prostém napiš, co jsi dělal/a o jarních prázdninách: (pokud jsi 
byl/a doma, popiš, co jsi dělal/a doma, navštívil/a -li jsi někoho, vypiš pár 
aktivit, které doma běžně děláme, např. práce v domácnosti, nějaké volnočasové 
aktivity...cokoliv.... - v minulém čase!!! 

Tento úkol napiš do sešitu. Napiš alespoň 8 vět - i více! Prolistuj si lekci 3, 
inspiraci jistě najdeš.☺ 

"My spring holiday" 

Příklady otázek, na které můžeš odpovědět, pokud jsi byl/a např. někde na 
horách, na výletě.... 

Where were you? 

How did you travel? 

Who did you go with? 

Where did you stay? 

What did you do there? 

What was the weather like? 

How long did you stay? 

Did you have a good time?    

...... 

…. 

- zadávám učení se slovíček z lekce  4 – A,B  - zatím 
 



 

Z následujících slov utvoř věty v minulém čase. (+) věta kladná, (-) věta záporná, (?) věta tázací. 

Pokud máš možnost, cvičení si vytiskni, pokud ne, řešení vypracuj do sešitu.      

                                                              

(+)  Peter/ write/ a test/ two weeks ago 

……………………………………………………………………………………………… 

(-)  Jane/ go / to university 

……………………………………………………………………………………………… 

( ?) They /move/ house/ one month ago 

……………………………………………………………………………………………… 

(+)  He/ play/ the guitar/ on Mondays 

……………………………………………………………………………………………… 

(?) You / be / ill/ yesterday  

………………………………………………………………………………………………. 

(-) My sister /do not/ like / the concert  

………………………………………………………………………………………………. 

(+) Marc/ get a job/ in Australia/ last year 

………………………………………………………………………………………………. 

(-) James and Paul/ leave school/ a months ago 

……………………………………………………………………………………………….   

(?) They /have/ any children 

………………………………………………………………………………………………. 

(+) Charles / walk to school/ on Monday 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 



 
Procvičování navíc: 
 

- https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs  
 
 Na těchto stránkách najdeš procvičování , klikneš si na učebnici Project 2, je graficky trochu 
jiná, ale obsah učiva je téměř stejný, vybereš si lekci a co chceš procvičit – např. gramatiku, 
slovní zásobu.  Pokud budeš mít volnou chvíli, určitě si cvičení projdi, klidně i od první lekce…, 
opakování je matka moudrosti☺!!! 

 

 


