
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA 
  

1.) Nepravidelná slovesa: 

Opiš si výslovnost z tabulky a nepravidelná slovesa se nauč. Nezapomeň si procházet již probraná 

nepravidelná slovesa.  

Kreslit DRÓ DRŮ DRÓN 

Dělat / vyrábět MEJK MEJD MEJD 

Vonět / páchnout  SMEL SMELT SMELT 

Hloubit / kopat DYG DAG DAG 

Zvonit  RING RENG RANG 
 

2.) Projdi si v sešitě zápis z minulého zadání k PAST CONTINUOUS (=minulý průběhový čas). Připomeň si, 

jak se tvoří kladná, záporná věta a otázka.  

 

3.) Učebnice str. 33: 

cv. 7A – prohlédni si obrázek a do školního sešitu napiš věty o tom, co lidé na obrázku dělají. Použij 

minulý průběhový čas. První tři věty uvádím jako příklad: 

1. Mr Walker was taking his dog for a walk.  

2. Georgia was taking photos.  

3. Hannah and Ruby were rollerblading.  

Slova či slovní fráze, která se ti budou možná hodit: FEED = krmit, SHOUT = křičet. HLÍDEJ SI OSOBY 

(WAS/WERE) A KONCOVKU -ING U SLOVESA!!! 

 

4.) Pracovní sešit str. 25: 

cv. 4 – pomocí slov přes lomítka vytvoř otázky v minulém průběhovém čase. Pak se podívej na obrázky 

a věty ve cv. 2 a na otázky odpověz. Pozor, otázky 7 a 8 se týkají tebe, tak na ně odpověz podle sebe.  

 

cv. 5 – vzpomeň si na sobotní ráno. Použij slova v závorce a napiš kladné nebo záporné věty v minulém 

průběhovém čase, podle toho, zdali daná činnost v sobotu ráno probíhala nebo ne. Věty číslo 7 a 8 si 

vymysli sám/a. 

 

cv. 6 – prohlédni si obrázek a napiš, co lidé na obrázku dělají. Opět použij minulý průběhový čas.   

 

5.) Učebnice str. 40: 

Budeš číst text o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.  

cv. 1A – prohlédni si mapu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Přečti si text. Do 

školního sešitu si pod sebe napiš SCOTLAND, WALES a IRELAND a k těmto zemím přiřaď slova 

v červených, fialových a zelených rámečcích podle toho, co sis v textu přečetl/a.  

Zde uvádím slovní zásobu, kterou možná nebudeš znát:  

SEVERAL = několik                                         CALL = nazývat se                   SIGN = značka / cedule 

HOWEVER = nicméně                                   CONQUER = dobýt                  INDEPENDENT = nezávislý  

OWN = vlastní                                                CENTURY = století                  FLAG = vlajka  

SEPERATE = oddělený / samostatný          WELSH = velština (jazyk) 

 

 


