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Někteří Žáci stále ještě neumí past simple (minulý čas
prostý) - zápor a otázky. Zápor, vzor:
Jel jsem do Paříže, nejel jsem do Londýna. (1 went to Paris,
I didn't go to London). -„didn't" v sobě obsahuje minulý
čas i zápor, proto musí následovat infinitiv „go" (doslova:
„nečinil jsem jet do Londýna"). Přelož do angličtiny:
Uvařil jsem oběd, neuvařil j sem večeři. Peter nepřišel
ve tři hodiny, on přišel ve dvě hodiny. Mary přečetla
dva dopisy, ona nepřečetla knihu. My j sme nezačali
večer, myjsme začali ráno. Peter a Mary  letěli do USA, oni neletěli
do Německa.

Otázky, vzor: Kam jsi letěl včera? (Where did you fly yesterday?). -
Po „did" musí následovat infinitiv, doslova „kam jsi činil letět"?
Přelož do angličtiny: Kolik minut trval ten let? Co jsi viděl doma?
Kde jsi bydlel minulý rok? Kdy zemřel ten starý muž? Proč jsi
nepřišel? Kolik knih napsal Peter? Kolik času jsi tam strávil?

Jestliže se ale ptáme podmětem, „did" nesmí být. Vzor:
Who else came? (Kdo jiný přišel? -ptám se „kdo, co").
What happened? (Co se stalo? -ptám se „kdo, co").
Which animal appeared? (Které zvíře se objevilo? -ptám se „kdo, co").
Všude jinde se musí používat „did".

Učebnice str. 60, přelož do angličtiny ( pozor, věty j sou značně pozměněné)
Nosím dva páry kožených bot. Jsou skvělé pro studené počasí. Můj svetr
je udělán z vlny. Některé udivující (ohromující) dámské šaty jsou
udělány z toaletního papíru. Co děláš s noži a vidličkami? Tento návrhář
udělal z nich (into) náhrdelník. Boty udělané z nových pneumatik j sou
drahé. Korek pochází ze stromů. Musíš nosit šatstvo (clothes) udělané
z něčeho jiného. Věděl jsi, že můžeš použít korek, abys udělal (to make)
kabelky?

Žáci si několikrát přečtou „tongue twister" Ů.azykolam), cv. 6 str.61  a
na str.151 v učebnici udělají ústně cv.1 a 2. Na téže straně napíší
a pošlou mi cv. 3. V PS udělají str. 42 (kromě cv. 4 Listening) a 43.


