
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Přepiš si výslovnost nepravidelných sloves do pracovního sešitu a tato slovesa se nauč. Opakuj si 

slovesa již probraná. 

Přinést BRIŋ BRÓT BRÓT 

Slyšet HIӘ HƷ:D HƷ:D 

Zvonit RIŋ REŋ RAŋ 

Potopit se SINK SENK SANK 

Házet ƟROU ƟRŮ ƟROUN 

 

2.) Pracovní sešit str. 52 + 53: 

cv. 3 – prohlédni si obrázky a vytvoř rozhovory v předpřítomném čase. Nejprve vytvoříš otázku ve tvaru 

HAVE/HAS + osoba + sloveso (pravidelné -ED, nepravidelné 3. sloupec). Pak vytvoříš otázku, podle 

obrázku.  

 

cv. 4 – prohlédni si Benovi odpovědi v dotazníku. Vytvoř otázky s použitím frází z dotazníku. 

Nezapomeň do otázky vložit výraz EVER a převést sloveso do vhodného tvaru. Odpovědi vytvoř podle 

toho, jak Ben v dotazníku odpověděl.  

 

3.) Školní sešit – zápis: 

PRESENT PERFECT TENSE + JUST  
- výraz JUST = PRÁVĚ TEĎ použijeme v předpřítomném čase, hovoříme-li o událostech, které se právě 

staly nebo se udály v poslední době: 
Tom isn’t hungry. He has just had breakfast. (Tom nemá hlad. Právě měl snídani.) 

I’m tired. I have just run 10 kilometres. (Jsem unavený. Právě jsem uběhl 10 km.)  

- výraz JUST stojí mezi HAVE/HAS a významovým slovesem:  
I have just started going to a new school.  

She has just arrived.  
 

4.) Učebnice str. 63: 

cv. 4B – tvým úkolem je napsat, co se právě událo. K vytvoření vět použiješ slova přes lomítka. 

Nezapomeň použít HAVE/HAS, vhodně do věty vložit výraz JUST a převést významové sloveso do 

potřebného tvaru (pravidelné sloveso -ED, nepravidelné 3. sloupec).  

Věty napiš do školního sešitu od čísla 3 až 10. První dvě věty uvádím jako příklad: 

1. We / have lunch. → We’ve just had lunch.  

2. I / send a text to my friend. → I’ve just sent a text to my friend.  

 

5.) Učebnice str. 63: 

Everyday English – useful expressions 

cv. 3A - do školního sešitu k sobě přiřaď poloviny vět 1-6 s A-F  

 

cv. 3B – do školního sešitu si napiš čísla situací 1-6. Jednotlivé situace si přečti a k číslu napiš frázi 

z předchozího cvičení (3A), jak by si na danou situaci reagoval/a.  

Např. 1. The teacher’s go tour test results. → I don’t want to know.  

              (Náš učitel právě obdržel výsledky našich testů. → Nechci je vědět. = jsem nervózní)  

 



6.) Pracovní sešit str. 50: 

cv. 2 – poskládej slova tak, aby vytvořila smysluplné fráze  

 

 


