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Anotace
Materiál (DUM – digitální učební materiál) může být využíván
pro práci na interaktivní tabuli, anebo jako prezentace při práci
s dataprojektorem.
Je součástí tematického okruhu Produktivní řečové dovednosti
v 8. a 9. ročníku tematického celku OPAKOVÁNÍ a lze ho použít
v osmém i devátém ročníku anglického jazyka – procvičování
a rozšiřování znalostí k danému gramatickému jevu - zopakování
tvoření otázky v minulém čase prostém ve srovnání s přítomným
časem. Jako motivační cvičení k procvičení otázek je simulovaný
rozhovor. Opakování znalostí tázacích částic, vytvoření otázky při
použití tázací částice a uspořádání přeházených slov do správného
tvaru znění otázky.
Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnicím:
Hutchinson Tom: PROJECT: Student’s book 3, 4 Oxford university
press, 2001.
Vytvořeno 1. 8. 2011

Past simple questions
Do you go to school every day?
Chodíš do školy každý den?

present – přítomný čas

Did you go to school yesterday?
Šel jsi včera do školy?

past – minulý čas

Questions are almost the same like in the present tense.
Only use „DID“ instead of „DO“.
NOTICE!!!
How do you create a question using the verb TO BE (past tense)?

WAS (I, SHE, HE, IT ) ill last week?

Were (YOU, WE, THEY ) ill last week?

You’re interpreting questions which your grandma gives to your friend from
England. Grandma is interesting in what your friend was doing yesterday.
Translate these questions and then answer positively and negatively shortly.
Cítila jsi se včera dobře? Did you feel well yesterday?
Měla jsi večeři? Did you have dinner?
Byla jsi se svými přáteli venku?
Were you with your friends outside?

Short answers
Yes, I did.

No, I didn’t

Potkala jsi zajímavé kamarády? Did you meet interesting friends?
Viděla jsi některé pamětihodnosti našeho města?
Did you see any sights of our city?
Líbila se ti procházka? Did you like a walk?
Hrála jsi nějakou hru? Did you play any game?
Napsala jsi e-mail svým rodičům? Did you write an e-mail to your parents?

Join the expression from the first column A with the expression of the
second column B. Write on paper. Control Click on the word from
column A.
Column A
WHY
WHERE
WHAT
WHICH

WHO
WHEN
HOW

Column B
JAK
PROČ
KTERÝ
KDO

KDY
KOMU
CO, JAKÝ
KDE

WHOM

For the questions
often need to
express these
statements:

How do we form a question with interrogative word?

WHERE DID YOU GO YESTERDAY EVENING ?
Tázací
slovo
(when,
what,
why,…)

Pomocné
sloveso
„do“
v min. č.

Koho se
ptáme?She, he,
it, we,
they

Co se včera stalo?

Vlastní
slovesov přít. tvaru

Zbytek věty

It’s easy, isn’t it
!!! If the
interrogative word is
subject !!!

WHAT happened yesterday?
Sloveso je v minulém čase a
není pomocné sloveso „DID“

Write into your exercise book – form questions using the words.

1] put where you did it ?

Where did you put it?
Who was outside?

2] was who outside?
3] say why you that did ?

Why did you say that?

4] leave did when she ?

When did she leave?

5] you which book did get?
6] did forget what you?

Check your
work

Which book did you get?

What did you forget?

If you have at least five
sentences correctly –
it’s great.
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