
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA 
 

1.) Učebnice str. 32: 

cv. 1 – prohlédni si mapku dole na stránce a podívej se na červené tečky, které jsou vyznačené na 

mapce. Každá tečka znázorňuje nějaký stát. Do školního sešitu napiš, které státy červené tečky 

zobrazují.  

 

cv. 2A – přečti si text v modrém rámečku, který je o chlapci jménem James. Pak si přečti všechny 

texty A-E, které jsou o Jamesových online kamarádech (v těchto textech jsou vynechávky, ty tě 

zatím nemusí zajímat).  

 

cv. 3B – prohlédni si obrázky 1-6. Každý z nich zobrazuje jednoho z Jamesových kamarádů. Do 

školního sešitu si napiš čísla 2-6 a přiřaď k nim jméno kamaráda a název země, ze které pochází.  

 

2.) Školní sešit – zápis: 

PAST CONTINUOUS (= MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ)  

- tento čas používáme, chceme-li zdůraznit průběh či trvání děje (chceme-li říct, že něco v 

minulosti v určitém momentě probíhalo) 

TVOŘENÍ: 

KLADNÁ VĚTA 

PODM. + WAS/WERE + SLOVESO -ING 

She was waiting at the bus stop.  

Paul and Liam were playing football in the park.  

 

ZÁPORNÁ VĚTA 

PODM. + WASN’T / WEREN’T + SLOVESO -ING 

She wasn’t waiting at the bus stop. 

Paul and Liam weren’t playing football in the park.  

 

OTÁZKA 

WAS/WERE + PODM. + SLOVESO -ING 

Was she waiting at the bus stop? → Yes, she was. / No, she wasn’t. 

Were Paul and Liam playing football in the park? → Yes, they were. / No, they weren’t. 

 

WH-OTÁZKY 

What was she doing at the bus stop? → She was waiting for the bus. 

Where were Paul and Liam playing football? → They were playing football in the park.  

 

3.) Pracovní sešit str. 24: 

cv. 1 – prohlédni si obrázky a napiš o nich věty s použitím minulého průběhového času. Použij 

sloveso v závorce. První věta je hotová jako příklad, zde uvádím ještě větu druhou: 

2. Bev was sending an e-mail.  

 

cv. 2 – prohlédni si obrázky a opět o nich napiš věty s použitím minulého průběhového času. Zde 

uvádím některé fráze, které se ti budou hodit: BRUSH THEIR TEETH, TAKE PHOTOS, GET DRESSED.  


