
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA  
 

1.) Slovní zásoba: 

Procházej si a uč se slovíčka v pracovním sešitě str. 80 / 1C My family.  

 

2.) Pracovní sešit str. 8: 

cv. 2 – prohlédni si rodokmen rodiny a doplň do vět, v jakém vztahu k sobě jednotlivý členové jsou. 

1 a 2 uvádím, jako příklad: 

1. Neil is…                          Neila vztahujeme                  2. Keira is… 

Phil’s father.                  ke všem třem osobám.            Martin’s daughter.  

Penny’s brother.           Kdo je Neil pro Phila,                Neil’s niece.   

Conrad’s uncle.             Penny a Conrada.                      Brenda’s granddaughter.  

 

3.) The Simpson Family: 

cv. 1 – přečti si text o rodině Simpsonových. Do školního sešitu si jednoduše překresli jejich 

rodokmen (můžeš bez obrázků, stačí spojení a jména nebo pokud máš možnost si rodokmen 

vytisknout, můžeš si jej do sešitu vlepit). Do rodokmenu doplň jména členů této rodiny.  

cv. 2 – do školního si napiš písmena A-E, přečti si věty a k písmenům napiš, zdali jsou věty A-E 

pravdivé = T (true) nebo nepravdivé = F (false)   

The Simpson Family 
 

1. Read the text and complete the family tree. 

 

  

   

 

 

  

 

2. Read the text again. True (T) or False (F). 

a) The Simpsons family is small.  

b) Marge has one brother and one sister.  

c) Ling is the daughter of Selma.  

d) Homer and Marge have 3 children.  

e) Homer and Marge have 2 sons and 1 

daughter. 

 

 

 

This family is very big. Abraham is the father of 

Homer, and Mona is mother of Homer. Herb is 

the brother of Homer. Marge is the wife of 

Homer. Her father is Clancy and her mother is 

Jackie. Marge has got 2 sisters, Patty and Selma. 

Selma has a daughter called Ling. Homer and 

Marge have 3 children. The son is Bart and the 

two daughters are Lisa and Maggie. 
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4.) Pracovní sešit str. 9: 

cv. 5 – v tomto cvičení budeš psát o tom, co lidé dělali, když byli mladší a co dělají teď. Budeš tedy 

používat přítomný čas prostý pro to, co je teď = NOW a minulý čas prostý pro to, co bylo = THEN. 

Budeš pracovat se slovesy v boxu. První dvě věty uvádím jako příklad: 

1. Now, my aunt lives in a big house, → lives = přítomný prostý (3. os. -S)  

but when she was younger, she  

lived in a flat. → lived = minulý prostý (pravidelné sloveso -ED)  

2. Now, my father plays tennis, → plays = přítomný prostý  

but when he was younger,  

he played football. → minulý prostý  

→ Hlídej si osoby, ne vždy bude u přítomného času -S u slovesa a u minulého času si hlídej slovesa 

pravidelná a nepravidelná!!!  

 

 


