
Domácí práce AJ 6.A 30.3.- 5.4. 
 
Milí žáci 6.A, 
 
zasílám vám práci na tento týden. Nechci vás zahltit, takže toho 
není mnoho, ale opravdu budu chtít vaši zpětnou vazbu. Zároveň 
bych chtěla pochválit ty, co mi již něco poslali. Což znamená, že: 
 
Co se týče úkolů z minulých 14 dní, měli jste si zapsat slovíčka z 
L20 a L21. 
Prosím o jejich vyfocení a zaslání na můj mail.  

         Vše do neděle 5.4. 
 
 

1) Nová látka učebnice str. 44, cv. 5 
  
Žlutý rámeček přepsat do sešitu. 
Není na tom nic těžkého, chceme pouze říci, co máme raději. 
Důležité je, že se vždy používá to. 
I prefer Czech to Maths. Dávám přednost češtině před 
matematikou. 
I prefer walking to riding a bike. Dávám přesnost chůzi před jízdou 
na kole. 
  
Make exercise 3, p. 44 (AB) Udělej cv. 3, str. 44 v prac. sešitě. 
Vyfoť a pošli. 
 

2) Tento týden budeme hlavně opakovat a to minulý čas - 
past simple 

 
Pro ty, kteří v tom nemají jasno, případně vyhodili sešity z 5. třídy 
přidávám video 
https://www.youtube.com/watch?v=g-uW_KheiEc 
a přehled 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g-uW_KheiEc


 

Čas minulý prostý (past simple) 

● Minulý čas prostý se používá k vyjádření věcí, které se staly v 
minulosti, a jsou ukončeny. 

● Slova a obraty: last year, last month, in 1980, yesterday, 
last summer, in July, 2 years ago, on Monday 

 
  
  

Jak vytvořit čas: 
I lived in Prague we lived in Prague  
you lived in Prague you lived in Prague  
he 
she lived in Prague they lived in Prague  
it 
  
 
 
  
  
  
Otázka se v přítomném čase tvoří přehozením podmětu a přísudku: 
Did I live in Prague?                  Did we live in Prague? 
  
Did you live in Prague?             Did you live in Prague? 
  
Did she live in Prague?             Did he live in Prague?  
  
Krátká otázka a odpověď: 
Did you live in Prague? Yes, I did.  No, I didn´t. 
Did she live in Prague? Yes, she did. No she, didn´t. 
  



Zápor 
I didn´t live in Prague We didn´t live in Prague 
  
You didn´t live in Prague You didn´t live in Prague  
  
She 
He    didn´t live in Prague They didn´t live in Prague 
it 
  
  
  
POZOR 
Máme slovesa pravidelná a nepravidelná. 
Pravidelná tvoří minulý čas koncovkou -d, -ed: 
work, live, learn, stay   - worked, lived, learned, stayed 
  
Nepravidelná se musíme naučit a máme je v přehledu vzadu v pracovním 
sešitě. 
Eat, write, come  - ate, wrote, came 
 
K procvičení 
https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-p
rosty-cas 
 
Nyní cvičení, napiš do sešitu, vyfoť a pošli. 
Make negative/ Vytvoř zápor 
vzor: I came yesterday at 9 o’ clock. (přišla jsem včera v devět) 
I didn´t come yesterday at 9 o’ clock. (nepřišla jsem včera v devět) 
 
I bought a book last week. 
 
I saw her yesterday. 
 
I ate at the school canteen last month. 
 
I got on the bus in time. 
 
I went to the museum yesterday. 
 

https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-minuly-prosty-cas


 
 
 
 
 
Make questions, use 2nd person - you / Vytvoř otázky, použij 2 osobu, zájméno 
you 
 
I came yesterday at 9 o’ clock. (přišla jsem včera v devět) 
Did you come yesterday at 9 o’ clock? (přišla jsi včera v devět?) 
 
 
I bought a book last week. 
 
I saw her yesterday. 
 
I ate at the school canteen last month. 
 
I got on the bus in time. 
 
I went to the museum yesterday. 
 
 
Abychom si to shrnuli, potřebuji od vás 3 věci- slovíčka (někdo již poslal), 
cvičení 3, str. 44 z pracovního sešitu, a výše uvedené cvičení na minulý čas. 
 
Díky! 
 
Michaela  Doláková 
 
 
  
 


