
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA  
 

1.) Slovní zásoba: 

Procházej si a uč se slovíčka z pracovního sešitu str. 82/3B A dangerous situation + Natural disasters. 

S těmito slovíčky také pracuj při plnění úkolů z tohoto zadání.  

 

2.) Učebnice str. 34 a 35: 

cv. 1A – prohlédni si obrázky přírodních katastrof = natural disasters. Jejich názvy se nauč.  

cv. 1B – přečti si následující texty. Tyto texty jsou zprávy z různých zemí světa, které postihla nějaká 

přírodní katastrofa. Do školního sešitu si napiš tyto země: 

Australia –                                        the USA -   

Iceland –                                           Indonesia -  

Pakistan -                                          Cuba –  

K zemím pak přiřaď katastrofy, které se v nich udály (podle textů).  

 
 

cv. 2 – přečti si rozhovor mezi reportérem a chlapcem jménem John, který vypráví o tom, co zažil. 

Odpověz na otázky 1-4 do školního sešitu. Opět připomínám pracuj se slovíčky v pracovním sešitě.  

 

cv. 3 – znovu si přečti rozhovor. Do školního sešitu si napiš čísla 1-8 a přiřaď k nim obrázky A-H, podle 

toho, jak se postupně udály.  

 

3.) Pracovní sešit str. 26: 

cv. 1 – doplň názvy přírodních katastrof do tajenky  

 

 



4.) Školní sešit – zápis: 

Tabulku si předělej nebo vytiskni a nalep do školního sešitu. Zápis po tabulkou si opiš pod ni.  

 

PAST SIMPLE = minulý čas prostý PAST CONTINUOUS = minulý čas průběhový 

KLADNÁ VĚTA: 
She visited my friend.  
They went to school.  
ZÁPORNÁ VĚTA:                             PRAVIDELNÁ A 
She didn’t visit my friend.             NEPRAVIDELNÁ 
They didn’t go to school.               SLOVESA !!!! 
OTÁZKA: 
Did she visit your friend? 
Did they go to school? 

KLADNÁ VĚTA: 
She was playing tennis.  
They were listening to music.  
ZÁPORNÁ VĚTA:                                      WAS/WERE 
She wasn’t playing tennis.                     + ING !!! 
They weren’t listening to music. 
OTÁZKA: 
Was she playing tennis? 
Were they listening to music?  

 

- Často používáme minulý čas prostý a průběhový dohromady v jednom souvětí, když kratší činnost 

(= minulý čas prostý) nastane uprostřed delší činnosti (= minulý čas průběhový).  

 

While Mrs Jones was shopping, she met her friend.  

 

nakupování = delší činnost          potkala kamaráda = kratší činnost  

→ past continuous                         → past simple  

 

Somebody knocked, while I was having a shower.  

 

někdo zaťukal               sprchoval jsem se = delší činnost 

= kratší činnost 

 

5.) Pracovní sešit str. 27: 

cv. 4 – převeď věty přes lomítko na souvětí s použitím obou minulých časů. Hlídej si, která činnost je 

kratší, a která delší. Postupuj podle první příkladové věty. Hlídej si pravidelná a nepravidelná slovesa a 

také was /were + ing.  


