
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA  

 

1.) Učebnice str. 44 a 45: 

cv. 1A + 1B -přečti si o Layliných prázdninách v Londýně a do školního sešitu odpověz na následující 

otázky:  

1. How many days did Layla stay in London? 

2. Who lives in the Buckingham Palace? 

3. What is the name of the bell in the clock tower? 

4. What sport is the Velodrome for? 

5. How many minutes does it take for the London Eye to go around? 

6. What is the oldest building in London? 

7. What play did Layla go to see to the theatre? 

8. What did Layla see in the Natural History Museum?  

Zde uvádím slovní zásobu, kterou možná nebudeš znát: 

HALF-TERM = pololetí                               FLAG POLE = vlajkový stožár          WHEEL = kolo                         

SIGHTSEEING = prohlížení památek       UNDERGROUND = metro                SIGHT = památka 

FLAG = vlajka                                              THAMES = řeka Temže                    FIREWORK = ohňostroj 

OWN = vlastní                                            SORE = bolavý                                    

 

cv. 2 – text si znovu projdi. Do školního sešitu si napiš čísla 1-9 a přiřaď k nim písmena A-I. 

cv. 3A – projdi si obrázky se slovní zásobou týkající se míst ve městě. Tato slovíčka se nauč.  

 

2.) Pracovní sešit str. 34: 

cv. 1 – slova z boxu přiřaď k obrázkům 

cv. 3 – vyhledej slova v osmisměrce. Obrázky vedle osmisměrky ti poradí, která slova máš hledat.  

 

3.)  Školní sešit – zápis: 

DEFINITE ARTICLE THE (= ČLEN URČITÝ THE)  
- určitý člen používáme, abychom vyjádřili, že podstatné jméno, o kterém mluvíme, je zcela určité 

- posluchač/čtenář ví přesně, o které věci mluvíme 

 

ČLEN THE POUŽIVÁME: 

➢ U ŘADOVÝCH ČÍSLOVEK → the first, the second, the third, … 

➢ U 3. STUPNĚ PŘÍDAVNÝCH JMEN → the biggest, the most beautiful, the oldest, … 

➢ KDYŽ MLUVÍME O NEČEM PODRUHÉ → We had a meat at a Chinese restaurant. The meal was 

good but the restaurant was noisy.  

➢ U NÁZVŮ MÍST: 

o moře, oceány, řeky, kanály → The Atlantic Ocean, The Thames, … 

o kina a divadla → The Playhouse, The Odeon, … 

o místa v jejichž názvu je předložka OF → The Tower of London, The Bank of England, … 

 

 


