
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA  

 

1.) Školní sešit – zápis: 

Nadpis – HEALTH PROBLEMS (= ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY) 

- pokud se chceme někoho zeptat, jak se má, použijeme frázi → How are you? 

- pokud se cítíme dobře odpovíme → I’m fine, thanks.  

- pokud se dobře necítíme odpovíme → I don’t feel (very) well.  

- pokud chceme, aby někdo rozvedl své negativní pocity a řekl nám, co se mu stalo, použijeme 

frázi → What’s the matter? / What’s up?  

Následující tabulku si přepiš nebo si ji vytiskni a vlep pod zápis: 

HEALTH PROBLEMS 

 
 

I’m 

hungry. 
cold.  
thirsty. (žíznivý) 
bored. 
hot. 
tired. 

 
My 

ear hurts / itches. (bolí / svědí) 
knee hurts / itches. 
back hurts / itches.  

 
 
I’ve got 

a headache. (bolest hlavy) 
a toothache. (bolest zubu) 
a cold. (nachlazení) 
a spot. (pupínek - akné) 
a sore throat. (bolest v krku) 
sore eyes. (bolavé oči – alergie) 

 

2.) Učebnice str. 68: 

cv. 1C – do školního sešitu si napiš písmena A-L. K písmenům napiš frázi z tabulky týkající se 

zdravotních problémů, které zobrazují obrázky ve cvičení v učebnici. První dvě písmena uvádím jako 

příklad: 

A – He’s thirsty. 

B – He’s got a toothache.  

 

cv. 3A – přečti si rozhovor mezi Dylanem a jeho mámou. Do školního sešitu si napiš čísla 1-10. 

V rozhovoru vždy vyber správnou variantu přes lomítko a napiš ji k číslu do sešitu. První dvě čísla 

uvádím jako příklad: 

1. Matter 

2. Headache 

Pokud nebudeš rozumět některým slovíčkům vyhledej si je v pracovním sešitě str. 84 / 6A What’s 

the matter?  

 

3.) Pracovní sešit str. 54: 

cv. 1 – prohlédni si obrázky a doplň, jaký zdravotní problém lidé na obrázcích mají 

cv. 2 – přijdi na to, které zdravotní problémy se skrývají ve slovních přesmyčkách a pak je doplň do 

rozhovorů 



 

4.) Školní sešit – zápis: 

Nadpis – SHOULD / SHOULDN’T (MĚL BYS / NEMĚL BYS) 

- pomocí sloves should a shouldn’t dáváme někomu nějakou radu nebo doporučení (= co by měl / 

neměl udělat)  

Tvoření: 

PODMĚT + SHOULD / SHOULDN’T + SLOVESO  

You should visit a doctor. 

She shouldn’t run here.  

 

OTÁZKA – v otázce zaměníme podmět se slovesem should: 

SHOULD / SHOULDN’T + PODMĚT + SLOVESO 

Should she talk to that man? 

Should they be more careful?  

  

5.) Pracovní sešit str. 54: 

cv. 3 – napiš radu / doporučení pro jednotlivé problémy 3-7. Použij should nebo shouldn’t a fráze 

z boxu. První věta je hotová, druhou uvádím ještě jako příklad: 

2. You should take a painkiller.  

Str. 55: 

cv. 5 – prohlédni si obrázky a napiš k nim, co mají lidé za problém. Použij fráze z levého menšího 

boxu. Pak doplň rady / doporučení, co by měli nebo neměli dělat pomocí frází z pravého většího 

boxu. Pozorně si přečti první příkladovou větu. Druhou opět uvádím ještě jako příklad: 

2. I’m cold. 

Well, you should put something warm on.  

 

6.) Následující webovou stránku můžeš využít k procvičení should / shouldn’t: 

https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_05_022e?cc=global&selLan

guage=en 

 

 

KONTROLNÍ OTÁZKY – ODPOVĚZ NA NĚ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: 

1. Jak se anglicky řekne – bolí mě v krku? 

2. Jak se anglicky zeptáme, chceme-li vědět, co někoho trápí? 

3. Přelož větu – Lucy by neměla hrát počítačové hry.  

https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_05_022e?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_05_022e?cc=global&selLanguage=en

