
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Zapiš si výslovnost těchto nepravidelných sloves a slovesa se nauč. Neustále si opakuj slovesa již 

probraná.  

Kousat BAIT BIT BITN 

Chytit KEČ KÓT KÓT 

Mít HEV HED HED 

Znamenat MÍN MENT MENT 

Psát  RAITE ROUT RITN 

 

2.) Školní sešit: 

Projdi si zápis k neurčitému členu THE z minulého zadání. Zopakuj si, kdy tento člen používáme.  

Do školního sešitu si opiš následující fráze a doplň člen THE, kde má být nebo udělej pomlčku ( - ) u 

frází, kde člen být nemá. 

1. _____ Tower of London                  6. _____ Tower Bridge 

2. _____ Paris                                        7. _____ biggest 

3. _____ Oxford Street                        8. _____ second 

4. _____ river Nile                                9. _____ Houses of Parliament 

5. _____ Atlantic Ocean                     10. _____ Bear Theatre  

 

3.) Učebnice str. 45: 

cv. 6A – do školního sešitu si napiš čísla 1-11. Přečti si text a k číslům v sešitě doplň člen THE nebo 

pomlčku, pokud tam člen nebude.  

  

4.) Učebnice str. 46 a 47: 

cv. 1 – přečti si další díl příběhu o Sweet Sue a Smart Alecovi s názvem Sweet Sue and the bank robbers.   

Slovíčka či slovní fráze, které možná nebudeš znát: 

ROUNDABOUT = kruhový objezd                          TOWN HALL = radnice 

COURTHOUSE = budova soudu                             THAT’S STRANGE = To je divné.  

GO ALONG = jdi podél                                             GO PAST = jdi kolem  

TRAFFIC LIGHTS = semafory                                   GO STRAIGHT ON = jdi rovně  

THEY’RE GOING IN THE WRONG DIRECTION = Jedou špatným směrem.  

 

Do školního sešitu odpověz na následující otázky: 

1. Where do the men want to go? Why? (= Kam muži chtějí jet? Proč?) 

2. Why don’t they go there? (= Proč tam nakonec nejedou?)  

 

cv. 2 – podívej se plánek města. Do školního sešitu si napiš čísla 1 – 3. Podle následujících instrukcí jeď 

prstem po plánku města a pak napiš, na jaké místo / k jaké budově si v plánku došel/a. Toto místo napiš 

k číslům 1 – 3. Bod, ze kterého budeš vždy vycházet je červené auto vedle Royal Hotel.  

Příklad: 

0. Go straight on past the supermarket. Take the first turning right. It’s on your left = SPORTS SHOP  

1. Take the first turning on the left. Go straight on past the Castle Theatre. Go under the train bridge. 

It’s on your right.  

2. Take the first turning on the right. Go along that road till you come to a roundabout. Go straight on 

at the roundabout and over a bridge. It’s on your right. 



3. Go straight on. Take the second turning on the right. Then turn left to Canal Street. It’s on your left.   

 

5.) Pracovní sešit str. 36: 

cv. 1 – prohlédni si obrázky a přiřaď je k řečovým bublinám  


