
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA  
 

1.) Nepravidelná slovesa: 

V pracovním sešitě si najdi nepravidelná slovesa a doplň si výslovnost ke slovesům v tabulce. Těchto 

pět sloves se nauč – jak se píšou + jak se vyslovují. Nezapomeň si opakovat slovesa již zadaná.  

 

STAVĚT / POSTAVIT BILD BILT BILT 

PÍT DRINK DRENK DRANK 

JÍST ÍT EJT ÍTN 

UDEŘIT / NARAZIT HIT HIT HIT 

STÁT / POSTAVIT STEND STUD STUD 
 

2.) Školní sešit – zápis: 

LIKE + -ING 

- sloveso LIKE a tvar končící -ING používáme, hovoříme-li o svých koníčcích a činnostech, které 

nás baví 

KLADNÁ VĚTA:  

I like skiing.  

Susan likes shopping. → u 3. os. (HE, SHE, IT) přidáváme -S ke slovesu 

ZÁPORNÁ VĚTA:                                                   OTÁZKA: 

I don’t like skiing.                                                 Do you like skiing? 

Susan doesn’t like shopping.                             Does Susan like shopping? 

  

3.) Učebnice str. 15: 

cv. 5A – prohlédni si obrázky a aktivity, které zobrazují. Vyber si z nich 2 činnosti, které máš rád/a a 

2 činnosti, které nemáš rád/a. Věty napiš do školního sešitu. Zde uvádím dvě příkladové věty: 

I like dancing.                I don’t like playing basketball.  

Vyber si jednoho kamaráda nebo člena rodiny. Opět se podívej na aktivity ve cv. 5A, ale tentokrát 

věty napiš o člověku, kterého sis vybral. Jednu větu, co má rád/a, jednu větu, co nemá rád/a. Zde 

uvádím příklad: 

My mum likes mountain biking.  

She doesn’t like painting.  

 

4.) Pracovní sešit str. 11: 

cv. 4 – prohlédni si obrázky aktivit. Rozhodni se, zdali danou aktivitu máš ráda/a, nebo ne a podle 

toho napiš buď větu kladnou nebo zápornou. U každého obrázku tedy budeš mít jen jednu větu.  

 

cv. 5 – vytvoř otázky pomocí slov přes lomítko a napiš krátké odpovědi. Hlídej si osoby a podle toho 

správně zvol pomocné sloveso DO / DOES. Odpovídat můžeš podle pravdy nebo si je můžeš 

vymyslet. První věta je hotová jako příklad, zde uvádím ještě větu druhou: 

2. your dad / ski  

    _Does your dad like skiing?_  

    _No, he doesn’t._ 

 

cv. 6 – napiš krátký text o svém nejlepším kamarádovi. Přečti si otázky a použij je ve svém vyprávění 

– musíš použít všechny!!! Zde uvádím svůj krátký popis, kterým se můžeš inspirovat: 



My best friend’s name is Anna. She is 27. She was born in Kroměříž but now she lives in České 

Budějovice. She has got a big family. She’s got an older brother and sister. She’s got one niece and 

one nephew. She likes reading books and riding a bike. When we are together, we like going for a 

walk or talking.  

 


