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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název materiálu: Překladové cvičení na MINULÝ ČAS PROSTÝ

Šablona: II/2-Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Sada: Opakovací cvičení z anglického jazyka pro 3.-9. třídy

Číslo výukového materiálu: 170

Autor: Martina Brychová

Ověření ve výuce: Anglický jazyk

Třída: 8.C

Datum ověření: 2012

Anotace: Tento pracovní list je překladové cvičení. Žáci sedmého ročníku se učí 
tvořit a používat minulý čas prostý. Nejprve jsou seznámeni s tím, jak se 
tvoří minulý čas prostý slovesa být a sloves pravidelných. V druhé části se 
učí tvary sloves nepravidelných.Žáci, v tomto pracovním listu překládají 
věty z českého jazyka do anglického se zaměřením právě na nepravidelné 
tvary sloves v minulém čase. Pracovní list je možné použít také jako test 
nebo, jako v tomto případě k opakování minulého času v dalším ročníku.
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Pracovní list 26

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: 10minutes

Pomůcky:

Pracovní list připravil: Martina Brychová
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Test

Přišli jsme do školy v 7.45.

Neměli jsme čas.

Měli jsme čokoládovou zmrzlinu.

Nejela nakupovat.

Koupili jsme si nové auto.

Ona nepřišla.

On přišel.

Viděl jsem tě.

Neviděl jsem to.

Vzala mě do nemocnice.

Napsal mail.

Nevyhrál.



VY_22_INOVACE_170

ŘEŠENÍ
We came to school at 7.45.
We didn´t have time.
We had chocolate ice-cream.
She didn´t go shopping.
We bought a new car.
She didn´t come.
He came.
I saw you.
I didn´t see it.
She took me to the hospital.
He wrote an e-mail.
He didn´t win.




