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Anotace:
Pracovní list navazující na téma "There is/are". Žáci zde mají shrnutou základní látku, vysvětleno
na příkladech použití a nakonec věty k překladu. Žáci se zde naučí vyjadřovat o stavu v minulosti a
porovnat ho se stavem nyní. Důležitá je zde návaznost s použitím slova pro určování místa "There".

THERE WAS/WERE - THERE USED TO BE
There was/were.... používáme v situacích, kdy něco někde bylo v minulosti
There was.........pro jednotné číslo
There were ......pro množné číslo
Např: There was a table in the kitchen last year.
Loni byl v kuchyni stůl.
Větu můžeme zakončit větou vedlejší: but it isn't / they aren't there any more....

ale už tam není /
už tam nejsou.

Např: There was a table in the kitchen but it's not there any more.
V kuchyni byl stůl, ale už tam není.
There used to be... používáme, když někde něco bývávalo, ale už to tamdnes nebývá.
... pro jednotné i množné číslo je tato fráze stejná
Např: There used to be table in the kitchen but it's not there any more.
V kuchyni bývával stůl, ale už tam není.
Přelož věty do angličtiny s použitím "there was/were, there used to be":
Byl tam velký obraz na zdi, ale teď tam je malý obraz.
V rohu býval kostlivec, ale už tam není.
Na stole byly tři knížky, ale už tam jsou jen dvě nyní.
Venku bývaly tři ovce, ale teď tam jsou čtyři ovce.
Na zahradě bývaly květiny, ale už tam nejsou.
Byl tam jeden žák ve třídě, ale teď tam jsou dva žáci.
V kuchyni býval stůl, ale už tam není.
Na podlaze byli čtyři pavouci, ale už tam jsou jen dva nyní.
Na zahrade bývaly dva krásné stromy, ale už tam je jen jeden.
Na zdi bývaly velké obrazy, ale už tam nejsou.
Přelož věty do češtiny:
There used to be an old teacher at school but he's not there anz more.
There were nice flowers on the window but they aren't there any more.
There was a spider in the corner but it's not there any more.
There were four sheep in the garden but there are three now.
There used to be large picture on the wall but there are two small pictures now.

Řešení:
Přelož věty do angličtiny s použitím "there was/were, there used to be":
Byl tam velký obraz na zdi, ale teď tam je malý obraz.
There was a large picture on the wall but there is a small picture now.
V rohu býval kostlivec, ale už tam není.
There used to be a skeleton in the corner but it§s not there any more.
Na stole byly tři knížky, ale už tam jsou jen dvě nyní.
There were three books on the table but there are only two now.
Venku bývaly tři ovce, ale teď tam jsou čtyři ovce.
There used to be three sheep outside but there are four sheep now.
Na zahradě bývaly květiny, ale už tam nejsou.
There used to be flowers in the garden but they aren't there any more.
Byl tam jeden žák ve třídě, ale teď tam jsou dva žáci.
There was one pupil in the classroom but there are two pupils now.
V kuchyni býval stůl, ale už tam není.
There used to be a table in the kitchen but it's not there any more.
Na podlaze byli čtyři pavouci, ale už tam jsou jen dva nyní.
There were four spiders on the floor but there are only two spiders now.
Na zahrade bývaly dva krásné stromy, ale už tam je jen jeden.
There used to be two beautiful trees in the garden but there is only one now.
Na zdi bývaly velké obrazy, ale už tam nejsou.
There used to be large pictures on the wall but they aren't there any more.
Přelož věty do češtiny:
There used to be an old teacher at school but he's not there anz more.
Ve škole býval starý učitel, ale už tam není.
There were nice flowers on the window but they aren't there any more.
Na okně byly pěkné květiny, ale už tam nejsou.
There was a spider in the corner but it's not there any more.
V rohu byl pavouk, ale už tam není.
There were four sheep in the garden but there are three now.
Na zahradě byly čtyři ovce, ale teď tam jsou dvě.
There used to be large picture on the wall but there are two small pictures now.
Na zdi bývával velký obraz, ale teď tam jsou dva malé obrazy.

