
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA 

 

Milé žákyně, milí žáci, 

v minulých dnech jsme kontrolovali úkoly, které jste doma vypracovávali. Vybraná cvičení  

a příklady vyučující opravili, případně ohodnotili pochvalou, pochvalnou nálepkou.  

 

Po kontrole jsme pro 2. stupeň sjednotili a upřesnili pravidla pro domácí vzdělávání, která platí                       

od 7. zadání: 

 

Domácí práce – úkoly i zápisy nového učiva, které pro vás vyučující chystají, budou pěkně esteticky 

zpracované. Na začátku každého zápisu bude ručně napsaný nadpis. 

 

Zápisy: 

1. Mohou být čitelně psané rukou s odpovídající úpravou. 

2. Mohou být i vytištěné ze zadání.  

 V tomto případě je nutné vybrat z vloženého zadání pouze části zápisu k látce, popřípadě 

příklady, obrázky (nebudete vkládat do sešitu e-mailové adresy vyučujících, kontakty na školu 

nebo odkazy k procvičování, na videa, pokyny vyučujících…).  

 Zápis/obrázek bude pěkně obstřihnutý a nalepený po celé ploše výstřižku.  

 Výstřižek nesmí být přeložený a nesmí vyčnívat ze sešitu. 

Sešity ani po kontrole neničte a nevyhazujte. Po návratu do školy a v příštím školním roce s nimi budete 

pracovat a využívat je při vysvětlování, doplňování a prohlubování daného učiva. Proto je potřeba, aby zápisy 

byly pečlivě zpracované.  

 

Vložená zadání z jednotlivých předmětů pro žáky 2. stupně budou mít na konci uvedené  3 kontrolní otázky. 

Odpovědi napíšete čitelně rukou do sešitu v závěru každého zápisu. 

 

Pokud vám po kontrole chybí pracovní sešity do Aj, je to proto, že nebyly podepsané a tak nebylo možné určit 

majitele. Dostavte se pro ně (co nejdřív) do školy osobně s dospělou osobou, protože bez vašeho podpisu je 

asi vyzvedávající také nepoznají.  

Zazvoňte vždy, na zvonek „ředitelna“ u vnitřních skleněných dveří. 

Škola bude otevřena každý pracovní den v době od 8:00 do 12:00 hodin. 

 

 

Ať se vám daří! 

                                      Těšíme se na shledání ve škole 

                          Vedení ZŠ Zborovice 

 

1.) !!!!!! Prosím, první věc, kterou uděláš je, že si podepíšeš pracovní sešit. Podepiš se viditelně nad 

seznam nepravidelných sloves. Jméno + příjmení. !!!!!!! 

Pokud jsi podepsaný/á, znovu už se podpisovat nemusíš.  

 

 



2.) Učebnice str. 56: 

cv. 1A – podívej se na obrázky a slovesa v oranžovém boxu. Do školního sešitu si napiš čísla 1-7 a 

přepiš k nim jednotlivé fráze se slovesem z boxu. První frázi uvádím jako příklad: 

1. Win a competition  

 

3.)  Pracovní sešit str. 44: 

cv. 3A – spoj slovesa 1-6 se slovy A-F 

cv. 3B – na každý řádek napiš ještě jedno podstatné jméno, které můžeme použít se slovesy 1-6. 

Sloveso ride uvádím jako příklad – ride → a bike, a horse  

 

4.) Učebnice str. 56: 

cv. 2 – přečti si dva texty, které napsaly děti o svých oblíbených slavných osobnostech. Do školního 

sešitu si pak předělej tabulku ze str. 57/cv. 3 a doplň ji požadovanými informacemi, které ses 

dozvěděl/a v textu.  

 

5.) Školní sešit – zápis: 

Nadpis – PRESENT PERFECT TENSE (= PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS) 

 

- Present perfect použijeme, když hovoříme o našich zážitcích, ale neříkáme, kdy se staly (chybí 

časový údaj)  

Např. Jela jsem na slonovi. → je to můj zážitek, ale neříkám, kdy jsme na slonovi jezdila  

Tvoření: 

Kladná věta → PODMĚT + HAVE/HAS + SLOVESO (pravidelné – ED, nepravidelné – 3. sloupec) 

                           I have been to Paris.                 She has ridden an elephant.  

                     →  HAVE a HAS lze zkrátit: 

                           I’ve been to Paris.                     She’s ridden an elephant.  

Záporná věta → PODMĚT + HAVEN’T/HASN’T + SLOVESO ( -ED, 3. sloupec) 

                           I haven’t been to Paris.            She hasn’t ridden an elephant.  

!!! Pravidelná slovesa se nemusíme učit, stačí přidat koncovku -ED. Nepravidelná slovesa se musíme 

naučit. V případě předpřítomného času použijeme 3. sloupec např.: 

BE         WAS/WERE       BEEN  

GO        WENT                 GONE  

 

6.) Učebnice str. 56: 

cv. 1A – vypiš si pod sebe jednotlivá nepravidelná slovesa z oranžového boxu a napiš k nim jejich 

třetí tvar  

 

 

7.) Pracovní sešit str. 44: 

cv. 1 – doplň do vět HAVE nebo HAS, podle toho, jaká je tam osoba 

cv. 2 – věty ze cvičení 1 přepiš na řádky ve zkrácené formě (zkracuješ HAVE a HAS) 

 

 

8.) Procvičuj si slovíčka – pracovní sešit str. 83/5A They’ve been successful  



 

Následující webové stránky můžeš využít pro procvičování probraného učiva: 

https://agendaweb.org 

https://www.umimeanglicky.cz 

https://www.perfect-english-grammar.com 
 

 

Kontrolní otázky k zápisu PRESENT PERFECT – odpověz na ně do školního sešitu: 

1. Kdy PRESENT PERFECT používáme? 

2. V jakém tvaru bude nepravidelné sloveso? 

3. Co následuje v kladné větě po podmětu? 
 

https://agendaweb.org/
https://www.umimeanglicky.cz/
https://www.perfect-english-grammar.com/

