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Pracovní list 34

Název aktivity: Opakování minulého jednoduchého a minulého průběhového 
času

Procvičovaná látka: Opakování gramatického jevu

Vazba na jiný předmět:

Cílová skupina: Beginners, 13-14 years old

Cíl aktivity: Opakování .

Forma práce: Fill-in exercise, translation

Časová dotace: 10minutes

Pomůcky:

Pracovní list připravil: Martina Brychová



1. Form the past continuous of the verb to sleep:

I was sleeping
You……………………….
He/she…………………….
It…………………………..
We…………………………
They……………………….

2. Form the past simple of the verb to come:

I……………………
You…………………
He/she………………
It…………………….
We……………………
They…………………..

3. Translate the sentences into English:

Když jsem spal, maminka přišla domů.
Když jsem si četl, maminka odešla.
Když jsem dělal domácí úkol, zazvonil mi mobil.

4. Translate the sentence into English:

Když jsem hrál na kytaru, můj bratr si četl.
Když maminka připravovala večeři, dělal jsem domácí úkol.

5. Translate the sentence into English:

Udělal jsem domácí úkol a pak se díval na televizi.
Přijeli jsme domů a dali si večeři.
Upekla dort a pak nafoukla balonky.

Řešení:



1. I was sleeping
You were sleeping
He/she was sleeping
It was sleeping
We were sleeping
They were sleeping

2. I came
You came
He/she came
It came
We came
They came

3. While I was sleeping, my mum came home.
While I was reading a book, my mum left.
While I was doing my homework, my mobil phone rang.

4. While I was platiny the guitar my brother was watching TV.
While my mum was cooking dinner I was doing my homework.

5. I did my homework, then I watched TV.
We came home, then we had dinner.
She baked the cake, then she blew some balloons.




