
Moji milí žáci,  

doufám, že jste splnili všechny úkoly z předchozího týdne a že i vy jste stále v kontaktu 

s angličtinou, ať už tím, že si opakujete slovíčka nebo sledujete filmy či seriály v angličtině. 

Zkuste trávit čas na mobilu užitečně, stáhněte si nějakou aplikaci pro výuku jazyků, 

doporučuji Duolingo. 

Úkoly pro týden od 23. 3. do 27. 3. 

 konečně opouštíme 2. lekci a will  

 začínáme 3. lekci, kde máme docela jednoduchou gramatiku – minulý čas průběhový 

 udělej si zápis do sešitu z druhé strany tohoto dokumentu 

 vypracuj cvičení v pracovním sešitě – 24/1, 2 

 využij podpory k učebnicím a udělej si cvičení 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/grammar/exercise1?cc=cz&selLangu

age=cs  (odkaz si zkopíruj do prohlížeče) 

 vypiš slovíčka 3A do slovníčku, čti je nahlas a procvičuj 

 vytiskni si třetí stranu tohoto dokumentu, doplň slovesa v minulém čase prostém a 

přiřaď k obrázkům. V případě, že nemáš možnost tisku, přepiš věty do sešitu. 

 

Enjoy your homework. Stay at home and …. 
 

 
 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs


 23rd March 

Téma: Past Continuous (minulý čas průběhový) 

Použití: 

Minulý čas průběhový používáme, když chceme zdůraznit průběh či trvání děje v minulosti. 

 

Tvoření: 

Tvoříme ho za pomoci slovesa být (v minulém čas) a významového slovesa s koncovkou –

ing.  

 

Kladná věta 

was /were  +  -ing 

He was doing his homework for two hours. 

We were watching TV the whole afternoon. 

 

Tvoření –ing formy známe z tvoření přítomného času průběhového. Pozor na swim –

swimming, come – coming! 

 

Záporná věta 

wasn´t /weren´t  +  -ing 

She wasn´t listening to music at 2 o´clock. 

They weren´t playing tennis. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yesterday was Sunday and everybody was 

doing something. Fill in the blanks with Past 

Continuous Tense. Then, match the sentences 

with the pictures. 

 

1) Mrs. White ------------------ ( do ) 

shopping. 

2) My mother ----------------- ( cook ). 

3) Selim and Selen ---------------- ( do ) 

shopping. 

4) Nesrin ------------------ ( clean ) the 

house. 

5) Ayşegül ------------------ (  climb ) 

the mountain. 

6) Tahsin ------------------ ( play ) 

computer games. 

7) Gülnihal ------------------ ( knit )  a 

scarf for her mother. 

8) Muhammet ------------- ( ride ) a 

horse.  

9) We ------------------ ( go ) to the 

cinema. 

10) Esra ------------------ ( organize ) a 

birthday party. 

11) Kaan ------------------ ( go ) fishing 

with his friends. 

12) Abdullah ------------------ (run ). 

13) Şafak ------------------ ( play ) 

football. 

14) Yaren ------------------ ( stay ) in 

bed as she was ill. 

15) Emine ------------------ ( water ) the 

flowers. 

16) Emre ------------------ ( watch ) TV. 

17) My father and his friends --------------

---------- ( play ) the guitar. 

18) We ------------------- ( have ) picnic. 

19) Deniz ------------------- ( dance ). 

20) Ilkim ----------------- ( read ) a book. 

21) Özcan -------------- ( do ) his 

homework. 

22) Ethem -------------- ( feed ) the baby. 

23) Saime -------------- ( listen ) to music. 

 
 


