
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA 

 

1.) Present perfect (předpřítomný čas) procvičení: 

Přepiš si následující cvičení do školního sešitu. Poustupuj podle instrukcí. Při tvoření vět si hlídej slovesa 

pravidelná (-ED) a nepravidelná (3. sloupec) a HAVE/HAS.  

➢ Sloveso v závorce doplň do věty v předpřítomném čase. Věty budou kladné: 

0. Lucy has cleaned the kitchen. (CLEAN)  

1. I ___________________ ten kilometres. (WALK) 

2. They ________________ their car keys. (LOSE) 

3. John ________________ a new jacket. (BUY)  

 

➢ Sloveso v závorce doplň do věty v předpřítomném čase. Věty budou záporné: 

0. My parents haven’t been in Brazil. (BE) 

1. I _____________ my lunch yet. (HAVE) 

2. Carol _________________ Helen yet today. (SEE) 

3. My mum ____________ my boyfriend. (MEET)  

 

➢ Sloveso v závorce doplň do otázky v předpřítomném čase: 

0. Have you ever played cricket? (PLAY) 

1. ______ your sister ever ____________ a tree? (CLIMB) 

2. ______ Tom and Jack ever ___________ a car? (DRIVE) 

3. ______ you ever ___________ a letter in English? (WRITE)  

 

2.) Pracovní sešit str. 49: 

cv. 4 – každý rok jezdí dívka jménem Isabel na letní tábor. Podívej se na slovesa 1-7 a spoj je s aktivitou 

A-G, která se ke slovesu nejlépe hodí.  

 

cv. 5 – v tomto cvičení budeš procvičovat předpřítomný čas se slovem NEVER = NIKDY. Vysvětlili jsme si, 

že slovo never se používá v kladné větě, protože anglická věta nemůže mít dva zápory. Prohlédni si 

obrázky Isabel a aktivit ze cvičení 4. V každém obrázku je buď fajfka=tuto aktivitu Isabel na táboře 

dělala → kladná věta, nebo křížek=tuto aktivitu Isabel naopak nedělala → kladná věta s never.  

Přečti si první příkladovou větu → na obrázku je křížek, proto jsme napsali never – Isabel nikdy neletěla 

balónem.  

Druhou větu udávám ještě jako příklad: 

 2. Isabel has ridden a horse. → na obrázku je fajfka, proto jsme napsali kladnou větu – Isabel jezdila na 

koni.  

 

cv. 6 – přečti si fráze 1-7 a zamysli se, které z uvedených činností si někdy dělal/a a vytvoř s nimi věty 

v předpřítomném čase. Platí zde stejné pravidlo jako ve cv. 5 – pokud si činnost dělal/a → kladná věta, 

pokud si danou činnost nedělal/a → kladná věta s never.    

 

3.) Učebnice str. 61: 

Nyní si procvičíš slovní zásobu týkající se RUBBISH = odpadky. Pokud nebudeš některému slovíčku 

rozumět, podívej se do pracovního sešitu str. 83/5C Rubbish. 

cv. 4A – prohlédni si obrázky. Do školního sešitu spoj názvy 1-12 s obrázky A-I.  

cv. 4C – do školního sešitu odpověz na otázky 1-3. Zde uvádím jejich překlad, pokud si nebudeš jistý/á, 

co znamenají: 



1. Které věci ze cv. 4A můžeme recyklovat? 

2. Jaké další druhy odpadků zvládneš vyjmenovat? Napiš alespoň jeden. 

3. Které z odpadků ve cv. 4A často vyhazuješ ty? 

 

4.) Pracovní sešit str. 48: 

cv. 3A – najdi ve slovních přesmyčkách vhodné slovo a napiš ho na linku  

cv. 3B – napiš, co je na obrázku 


