
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

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

Najít – FIND FAJND FOUND FOUND 

Dát, věnovat – GIVE GIV GEJV GIVN 

Držet – HOLD HOULD HELD HELD 

Učit se – LEARN LƷ:N LƷ:NT LƷ:NT 

Vzbudit se – WAKE WEJK WOUK WOUK 
 

2.) Školní sešit:  

U každé věty vyber vhodné zájmeno A nebo B. Věty i se správným zájmenem přepiš do školního sešitu. 

Pokud si nebudeš něčím jistý/ý, podívej se na zápis INDEFINITE PRONOUNS ze zadání č. 17 (zadání před 

jarními prázdninami – na webu školy).  

1. I would like __________ to eat.     a) anything   b) something 

2. He knows __________ about it.         a) anything    b) nothing 

3. She hasn’t got ___________ to do.           a) something   b) anything 

4. They sold __________ in the sales.    a) everything     b) anything 

5. The boy didn’t say ____________.           a) nothing           b) anything 

6. Is there ___________ interesting on TV?    a) something    b) anything 

7. Our cat must be ____________.           a) somewhere   b) anywhere 

8. There was a tsunami __________ in Japan.    a) anywhere   b) somewhere 

9. I would like to buy ___________ for my dad.   a) anything   b) something 

10. The doctor did _________ to save my sister.     a) everything      b) somebody 

 

Do sešitu si přepiš následující věty a doplň vhodné zájmeno z boxu: 

everything 3x          anywhere        nothing 2x        something          somewhere 2x        anything         

 

1. Victor is very brave, ___________ scares him. 

2. My family is going ___________ in the south of France.  

3. You did ____________ to help me yesterday.  

4. Did she buy __________ good at the sales?  

5. I’m sorry but I couldn’t find the cat __________.  

6. Are you sure ____________ is OK?  

7. I’ll do ____________ to pass my exams.  

8. Neil gave me __________ beautiful for my birthday.  

9. OK. I’m happy that ___________ is ready for the party.  

10. That awful tsunami happened ___________ in Asia.  

 

3.) Učebnice str. 49: 

cv. 5 – odpověz na otázky do školního sešitu   

 

4.) Pracovní sešit str. 39: 

cv. 5 – přečti si o snu, který se zdál Harrymu. Pak rozhodni, zdali jsou věty pod textem pravdivé nebo 

nepravdivé.  

 

 



5.) Pracovní sešit str. 42-43: 

V následujících cvičeních si procvičíš vše, co jsme dělali ve čtvrté lekci. 

cv. 1 – doplň do textu členy A/AN/THE/nebo žádný člen. Pak do plánku zakroužkuj Bellin dům a školu a 

cestu, kterou chodí do školy.  

 

cv. 2 – prohlédni si plánek ve cv. 1. Vytvoř rozhovor mezi tebou a ženou, která se potřebuje dostat 

k ABC cinema. Nacházíte se na nádraží = station, odtud tedy budeš ženě vysvětlovat cestu ke kinu.  

 

cv. 3 – zkus přijít na to, jaké slovo se skrývá ve slovní přesmyčce. Toto slovo pak napiš na linku do věty.  

 

cv. 4 – zakroužkuj správné neurčité zájmeno  

 


