
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Doplň si výslovnost dalších pěti sloves a nauč se je. Neustále si opakuj slovesa již probraná. 

Přijít, přijet KAM KEJM KAM 

Schovat HAID HID HIDN 

Ležet LÁJ LEJ LEJN 

Strávit, utratit (peníze) SPEND SPENT SPENT  

Myslet  ƟINK ƟÓT ƟÓT 
 

2.) Učebnice str. 48 a 49do: 

cv. 1A – pozorně si přečti příběh The Tailor of Swaffham. Zde uvádím slovíčka, která možná nebudeš 

znát: 

TAILOR = krejčí                             CROWD = dav lidí                           TREASURE = poklad                                  

ENOUGH = dostatek                    PAVEMENT = chodník                   SPADE = rýč 

OAK TREE = dub                           GRAP = popadnout, chytit            SET OFF = vyrazit na cestu 

 

cv. 1B – do školního sešitu si napiš The Tailor of Swaffham. Pod tento nadpis si napiš čísla 1-6. Prohlédni 

si obrázky A-F pod příběhem v učebnici a seřaď je k číslům do správného pořadí tak, jak se v příběhu 

odehrály. 

 

Do školního sešitu si napiš čísla 1-8. Přečti si následující věty a rozhodni, zdali jsou pravdivé nebo 

nepravdivé. K číslům pak napiš T = TRUE (pravda) nebo F = FALSE (lež). 

1. The tailor and his wife lived in a large old house. 

2. In his dream, somebody gives the tailor a lot of money. 

3. It takes the tailor four days to travel from Swaffham to London Bridge. 

4. The shopkeeper first saw the tailor the day before some boys stole his money. 

5. The shopkeeper had the same dream as the tailor. 

6. The shopkeeper knows the way to Swaffham. 

7. The treasure was in a box in the ground.  

8. The tailor was disappointed (= zklamaný) that he didn’t find the treasure in London.  

cv. 2 – do školního sešitu odpověz na otázky 1-8 

3.) Pracovní sešit str. 38: 

cv. 1 – prohlédni si obrázky týkající se příběhu The Tailor of Swaffham a anglicky napiš, co zobrazují  

cv. 2 – přečti si zkrácenou verzi příběhu The Tailor of Swaffham z učebnice a podle toho, co jsme si 

vysvětlovali o členech doplň do textu THE/A/AN nebo žádný člen. 

 

4.) Školní sešit – zápis: 

INDEFINITE PRONOUNS (= NEURČITÁ ZÁJMENA) 
 PEOPLE → somebody / anybody / nobody / everybody 

 THINGS → something / anything / nothing / everything 

 PLACES → somewhere / anywhere / nowhere / everywhere 

- všechna tato zájmena jsou v jednotném čísle, to znamená, že v přítomném čase ke slovesu 

přidáváme -S 

Everybody knows that London is the capital of the UK. 

We need to buy some food – there is nothing in the fridge.  



Použití: 

- SOME- → použijeme v kladných větách 

I can hear something. 

I met somebody at the party. 

 

- ANY- → použijeme v záporných větách a otázkách  

Has anybody phoned me today? 

I haven’t got anything to do. 

 

- NO- → nepoužíváme v záporných větách (v anglické větě nemohou být dva zápory!!!) 

I phoned Lucy, but nobody answered.  

I phoned Lucy, but nobody didn’t answer.  

 

5.) Pracovní sešit str. 38: 

cv. 3 – zakroužkuj správné zájmeno  

 


