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Název aktivity: Překladové cvičení na MINULÝ ČAS PROSTÝ

Procvičovaná látka: Gramatický překlad

Vazba na jiný předmět:

Cílová skupina: Beginners, 11-12 years old

Cíl aktivity: Test .

Forma práce: Test

Časová dotace: 15minutes

Pomůcky:

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Test



1.Minulý týden jsem byla ve škole.

2.Minulý týden jsem nebyla ve škole.

3.Byla jsi minulý týden ve škole?

1.Měla jsem chřipku.

2.Neměla jsem chřipku.

3.Měla jsi chřipku?

1.Zlomil jsem si nohu.

2.Nezlomil jsem si nohu.

3.Zlomil sis nohu?

1.Psali jsme test.

2.Nepsali jsme test.

3.Psali jste test?

1.Vstali jsme v 6 ráno.

2.Nevstali jsme v 6 ráno.

3.Kdy jste vstali?

Řešení:



I was at school yesterday.
I wasn´t at school yesterday.
Were you at school yesterday?
I had flu.
I didn´t have flu.
Did you have flu?
I broke my leg.
I didn´t break my leg.
Did you break your leg?
We wrote a test.
We didn´t write a test.
Did you write a test?
We got up at 6am.
We didn´t get up at 6am.
When did you get up?

ŘEŠENÍ
I wasn´t at school last week.
I had flu.




