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Str. 15 / dictation: Napiš tyto věty anglicky do sešitu a přelož je. 

1) My parents worked well yesterday. 
= Moji rodiče pracovali včera dobře. 

2) We finished this work last week. 
= Dokončili jsme tuto práci minulý týden. 

3) I needed it on Friday. 
= Potřeboval jsem to v pátek. 

4) Her brother cooked a good supper on Monday. 
= Její bratr uvařil v pondělí dobrou večeři. 

5) They visited John last month. 
= Oni navštívili Johna minulý měsíc. 

6) You called Tom yesterday. 
= Zavolal jsi Tomovi včera. 

7) My grandfather opened these big boxes on Sunday. 
= Můj dědeček otevřel tyto velké krabice v neděli. 

8) You helped my grandmother last year. 
= Minulý rok jsi pomohl mojí babičce. 

 

Str. 17 / cv. 5: Do sešitu si napište anglické triády s českým překladem těchto 
sloves. 

I. colour = barvit  I. frown = mračit se 
II. coloured = barvil II. frowned = mračil se 

III. coloured = barven III. frowned = K 
 

I. listen = poslouchat  I. walk = procházet se 
II. listened = poslouchal II. walked = procházel se 

III. listened = K III. walked = procházen 
 

I. visit = navštívit  I. answer = odpovědět 
II. visited = navštívil II. answered = odpověděl 

III. visited = navštíven III. answered = zodpovězen 
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Str. 18 / homework: Přepiš tyto věty do sešitu a přelož je do češtiny. 

1) My jsme odpověděli včera. 
= We answered yesterday. 

2) Já jsem se procházela ve čtvrtek. 
= I walked on Thursday. 

3) On poslouchal rádio minulý týden. 
= He listened to the radio last week. 

4) Včera se moje děti mračily. 
= My children frowned yesterday. 

5) Minulý měsíc jsme pomáhali tomuto dítěti. 
= We helped this child last month. 

6) Ona navštívila Toma minulý rok. 
= She visited Tom last year. 

https://www.rolino.cz/rolino-metoda/rolino-metoda-u-deti/
https://www.rolino.cz/vyuka-deti/

	AJ_zluta_ctvertroj_III_2.pol_00.lekce_TITULKA
	AJ_zluta_ctvertroj_III_2.pol_24.lekce_bezT



