
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA  
 

1.) Nezapomeň, že 21. 12. píšeme test z nepravidelných sloves. Opakuj si je!!! 

 

2.) Školní sešit – zápis: 

WILL FOR FUTURE PREDICTIONS (= předpověď) 

-  budoucí čas s WILL také používáme pro vyjádření našich předpovědí (co si myslíme, že se 

v budoucnu stane nebo nestane) 

např. I think I will live in a big city.  

          She hopes she will work in a hospital.  

 

I think  
(that) 

 
I will … I don’t think 

I hope 
                        ↓                                                                                                             ↓                                                                                                                                                                                                                  
I think that I will be a famous singer.                          He thinks that he will go to university. 

I don’t think that I will be a famous singer.               He doesn’t think that he will go to university.  

I hope that I will be a famous singer.                          He hopes that he will go to university. 

 

Podívej se na kvíz, který jsme dělali ve škole a pod zápis ve školním sešitě napiš 3 věty s použitím 

vazby v tabulce (I think, I don’t think, I hope) a informacemi, které sis napsal/a do kvízu.  

Např. I hope I will play in a national sports team.  

 

3.) Pracovní sešit str. 19: 

cv. 5 – do textu doplň slovesa v závorce s použitím WILL / WON’T 

  

4.) Učebnice str. 25: 

cv. 3A – do školního sešitu si přepiš oranžovou tabulku PLACES. Do každého sloupce doplň alespoň 

tři další místa, kde se dá bydlet (= places to live) a pracovat (= places to work).  

cv. 3B – do školního sešitu si napiš do dvou sloupců předložky IN / ON. Pod tyto předložky pak 

přiřaď slova kolem předložek.  

Např.     IN                     ON 

           Tokyo              the radio 

 

5.) Pracovní sešit str. 18: 

cv. 2 – spoj poloviny slov k sobě a pak je napiš k číslům 2-8 

cv. 3 – přečti si definice míst a doplň, o jaké místo se jedná. Druhou a třetí definici ještě také uvádím 

jako příklad: 2. hospital, 3. shop. 

 

Str. 19: 

cv. 4 – doplň předložky IN /ON  

 

… thinks  
(that) 

 
he / she will 
… 

… doesn’t think 

… hopes 


