
Milé děti, 

srdečně vás zdravím a opět posílám úkoly na tento týden. Těším se na vás a přeji vám krásný 

a úspěšný týden. 

Pavla Vanhaeren 

 

VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 

Společně se opět uvidíme ve čtvrtek 14.5. ve 12:00.  V této hodině proběhne další 

prezentace vašich referátů z našeho putování po Evropě.   

 

ANGLIČTINA 

Společná hodina proběhne na Teams tuto středu v 9:00. Do středy si prosím nastudujte a 

přepište do školního sešitu novou látku – tvoření minulého času slovesa to be.  

 

Zápis do školního sešitu: 

Lesson: minulý čas -  was, were 

Sloveso be má v minulém čase dva tvary: tvar WAS pro 1. a 3. osobu jednotného čísla a tvar 

WERE pro zbývající osoby. Užití je obdobné jako v případě tvarů pro čas přítomný: 

Oznamovací věta 

I, he, she, it   was   It was a great summer. Bylo to skvělé léto.  

you, we, they  were   People were polite to us. Lidé k nám byli slušní. 

 

Zápor 

I, he, she, it…?  was not (wasn´t) It wasn´t very good. Nebylo to moc dobré.  

you, we, they…?  were not (weren´t) They weren´t at school. Nebyli ve škole. 

 

Otázka 

Was  I, he, she, it…?     Where was she? Kde byla? 

Were you, we, they…?    Were you at home? Byl jsi doma?  

 

Zkrácená odpověď 



Yes, I was. No, I wasn´t.   Was she there? – Yes, she was./ No, she wasn´t. 

Yes, you were. No, you weren´t.   Were they nice? Yes, they were./No they 

weren´t. 

 

COMPLETE THE TEXT. Use was/were. Doplňte text. Použijte was nebo were.   

On Sunday morning, everybody in Thompson family ……………….at home. It 

……….. half past ten.  

Henry and his dog, Woody, ………. In the 

bathroom. Petra, his sister, ……………… in her room. 

Joe, their father, and his friend Andrew ………. 

In the dining room. Their mother, Eva ………  

in the kitchen. Woolly, the cat, ………… in the 

living room. Grandma and Grandpa ……… in 

the garden. But something ……………. wrong. A man in a mask ………………… near 

the house… 


