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Téma
- Lekce 4C – past simple x past continuous (minulý čas prostý x průběhový)
Pokyny
-

Budeme pokračovat v procvičování. Necháme zde pro jistotu ještě vysvětlení
z minula:
o

o

-

past simple (minulý čas prostý)
 vyjadřuje ukončený děj, činnost v minulosti
 př. I met my friend. – Potkal jsem mého kamaráda.
past continuous (minulý čas průběhový)
 vyjadřuje činnost, děj probíhající v určitém momentu v minulosti
 př. I was going to school this morning. – Dnes ráno jsem šel do školy.

Nyní si oba časy zkombinujeme. Budeme k tomu potřebovat slovíčko WHILE (zatímco) nebo
WHEN (když):
o WHEN I was going to school this morning, I met my friend.
minulý průběhový

minulý prostý

Když jsem šel do školy dnes ráno, potkal jsem mého kamaráda.
Když něco probíhalo v určitém momentu v minulosti (šel jsem ráno do školy), něco se
stalo (potkal jsem kamaráda).
-

Vždy si uvědomte, co probíhalo (minulý průběhový) a co se při tom stalo (minulý prostý).

Oprava z minulé hodiny
-

pracovní sešit 30/1
o 2 While we were swimming in a lake, someone took our clothes.
o 3 While my dad was riding a horse, he fell off.
o 4 While we were having a picnic, a cow ate our food.
o 5 While we were sitting in a park, it started to rain.
o 6 While my sister and I were playing tennis, the ball hit me on the nose.
o 7 While we were shopping, my sister lost her money.
o 8 While we were feeding an elephant at the zoo, it stood on mum’s foot.

Místo while také můžete použít slovo when.

Procvičování
-

pracovní sešit 30/2
o Nejprve doplňte text. Je nutné si ho řádně přečíst a přeložit. Opět vybírejte
mezi minulým časem prostým a průběhovým.
o Poté očíslujte obrázky na str. 31 podle toho, jak šly za sebou podle textu.

Have a nice day 

