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Milí sedmáci, 

Vy nemáte problém s přihlášením do Quizletu, protože už jste byli přihlášeni ve škole. Akorát někteří mají, 

zdá se, problém s plněním úkolů. Prosím ozvěte se, pokud nastane nějaká pochybnost. Chválím ty, kteří se 

ozvali a dali mi tak zpětnou vazbu, že se něco děje nebo naopak, že je vše v pořádku. Chválím ty, kteří pilně 

procvičují. Myslím si, že je tam tolik různých způsobů, že než se doklikáte k testu, příp. hrám, budete 

slovíčka zcela ovládat. A to by bylo super. 😊 

Jen znovu připomínám: Ahojx, amazingpepe, Jelimaneska,  KarlKarslon29, melooooon3, 

MiniFedora28 – opravdu nejsou vaše skutečná jména, takže znovu vyzývám, abyste si je v nastavení – 

uživatelské jméno – změnili. Pokud se pod tímto označením skrývá někdo, kdo je přihlášený již svým 

jménem, dejte mi vědět, smažu ho.  

Díky za pochopení. 

 

Posílám ještě link https://quizlet.com/join/M6DVzTbSw, jak se dostat do Quizletu a do naší třídy Class 7A 

Nivnice. 

 

Teď již ke shrnutí toho, co máte mít v Quizletu hotovo: 

- Sada Project 2/3B 

Procvičujte do té doby, než máte progress 100%, je tam vždy několik variant, vždy se mění slovesa 

nebo slovíčka. %, kolik máte splněno, vidíte pod názvy jednotlivých cvičení. 

 

Upřesnění učiva z minulého týdne: 

→ Výslovnost u minulého času, v případě, že sloveso končí na -d.  

Děkuji za dotaz k tomuto tématu. Rózi, chválím. 😊 

Do tabulky ohledně výslovnosti jsem vám vypsala dělení všech souhlásek na znělé a neznělé. Ve znělých se 

objevilo -d, v neznělých -t.   Ale u těchto dvou souhlásek platí opravdu zvláštní režim a to výslovnost /id/. 

Pokud sloveso ve výslovnosti končí na -d nebo -t, pak vyslovujeme po přidání koncovky -ed, jako /id/ 

Need/ed, hate/d, want/ed. 

Aby vás to nepletlo, v tabulce si škrtněte d a t podle vzoru: (na webu je pak dostupná opravená verze) 

/d/ /t/ /ɪd/  !!! 

Po znělé souhlásce 

Znělé souhlásky jsou: 

/ b d g v ð z ʒ dʒ l r m n ŋ / 

Po neznělé souhlásce 

Neznělé souhlásky jsou: 

/ p t k f θ s ʃ tʃ/ 

Pokud je na konci slovesa -t 

nebo -d ve výslovnosti, pak 

vyslovujeme ɪd 

/d, t/ 

 

Úkol č. 3 – slovesa hate, need, want,… patří do skupiny, kde se koncovka vyslovuje /id/. 

Sloveso study se lehce vymyká →studied /ˈstʌdɪd/ - ve výslovnosti sice nekončí infinitiv na -d, ale jakoby 

tam ta koncovka /id/ zaznívá, i když /i/ patří ještě ke slovesu, pak přidáme jen /d/. 

https://quizlet.com/join/M6DVzTbSw


Úkoly na následující týden (30. 3. – 3. 4.): 

1) Vypište si do slovníčku slovíčka z PS str. 77 Unit 3C + procvičujte v Quizletu  

 

2) V Quizletu je připravena sada sloves, kde procvičujte pravopisné změny v minulém čase u 

pravidelných sloves. 

 

3) Abychom procvičili výslovnost, zkuste si v uč. str. 35 cv.7. Slovesa rozdělte do cvičného sešitu do   

3 sloupečků podle výslovnosti koncového -ed. Vodítkem může být tabulka, kterou jste si měli 

v rámci zápisu z minulého týdne přepsat do gramatiky. Tam máte návod, které souhlásky jsou znělé 

a které neznělé. Jednoduchá pomůcka – všechny samohlásky jsou znělé, a pokud přiložíte ruku na 

krk a vyslovíte znělou souhlásku, měli byste cítit tlak do ruky, př. b – cítím, p – necítím, z – cítím, s- 

necítím. Nebo neznělé můžete vyslovit i šeptem, ale znělé musí „zaznít“ nahlas. 

 

Schválně zkuste to😊 

 

/d/ /t/ /id/ 

 

4) V pr. sešitě vyplňte na str. 27 cv. 3 (pište kladné věty v minulém čase) a cv.4 (pište kladné nebo 

záporné podle fajek nebo křížků) 

 

5) Last task: Answer my question, please. What did you do yesterday? Write 5 positive sentences and 5 

negative sentences. E.g. I washed my hands, I didn´t write a letter. Send me your answers per e-mail: 

hana.strommerova@zsnivnice.cz. Thank you. 

 

(prosím odpověz na moji otázku – Co jsi dělal/a včera? Napiš 5 kladných a 5 záporných vět a pošli 

mi je e-mailem. Díky.)  

Pozor, některá slovesa jsou nepravidelná, u záporu to nevadí, ten se tvoří stejně, ale v kladných 

větách zkuste použít ta slovesa, co jste v této lekci měli procvičovat viz  Quizlet. 

 

6) Jednou z možností, jak aktivně procvičovat angličtinu, je také přes e-twinningový projekt. Pokud se 

přihlásíte, vyhledejte název projektu: The garden of Europe a najděte si members – členové. 

Vyhledejte si tam někoho, kdo měl „last access“ = poslední přístup a nějaké konkrétní datum. 

Neoslovujte ty, co mají v last access napsáno never. Ti ještě tento projekt neotevřeli. Pokud kliknete 

na jméno partnera, můžete mu pak  „na dálku“ napsat a čekat na odpověď. Přihlašovací jméno CZ 

jméno příjmení. Zkuste, uvidíte. Kdyby to nešlo, napište mi. A napište mi taky, pokud se vám 

s někým podaří navázat konverzaci. Pamatujte na používání zdvořilého a slušného slovníku! 😊 

 

7) Just for fun: https://www.youtube.com/watch?v=u1lZ9-81MOo – song 

 

Next lesson – irregular verbs. 😊 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hana.strommerova@zsnivnice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=u1lZ9-81MOo


Solution (řešení): 

 

Ad 3)  

 

/d/ /t/ /id/ 

played Looked Decided 

arrived Watched Waited 

phoned  started 

  Needed 

  wanted 

 

Ad 4) 

PS 27/3: 2 – On Tuesday she visited her Grandma. 

  3 – On Wednesday she watched a DVD at Helen´s house. 

  4 – On Thursday she played computer games with Filip. 

  5 – On Friday she tried to learn more Spanish words. 

  6 – On Saturday she collected my bus ticket for the trip. 

  7 – On Sunday she packed for the school trip. 

 

PS 27/4 2 – They didn´t watch TV. 

  3 – They practised more French. 

  4 – They didn´t visit the museum. 

  5 – They didn´t play football. 

  6 – They walked to the river. 

  7 – They didn´t phone the bank. 

  8 – They collected tickets to the theatre. 


