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Zdravím sedmáky, 

Jsem ráda, že se můžeme slyšet přes platformu Teams. Kdo tak ještě neudělal, vřele doporučuji, snáze a 

rychleji se domluvíme než přes zasílání mailů. Najíždíte/najíždíme do opět plného týdne se vším všudy, tak 

se těším na to, že se uslyšíme a budeme konzultovat třeba to, co vám není jasné. Neváhejte se zeptat, ozvat, 

napsat. Budu ráda. A držím palce do dalšího studia.       HS 

 

Shrnutí Quizletu: (procvičujte všechny sady, dokud tam máte Continue nebo nemáte 100%): 

- Project 2/3B 

- Project 2/3C 

- Pravopisné změny u pravidelných sloves v minulém čase 

- Irregular verbs – part 1 (nepravidelná slovesa – část 1) 

Pracujte pravidelně, ne nárazově. Váš aktivní přístup k plnění zadaných úkolů bude velkým měřítkem pro 

závěrečné hodnocení. Nepodceňujte to! 

 

 

 

Úkoly na následující týden (20. -24. 4.): 

1) Stále si procvičujte a opakujte slovíčka v Quizletu, postupně budou přibývat sady s nepravidelnými 

slovesy, ať se vám to potom nepomotá dohromady. 

 

2) Abychom procvičili již zadaná slovesa, následující věty v přítomném čase posuňte do času minulého. 

Pozor upravit musíme i některé časové údaje. Př. now, at the moment → yesterday, last week,… 

Věty přepište do cvičných sešitů – vytvořte větu v minulém čase kladnou i zápornou. Vzorové věty 

v přítomném čase neopisujte. 

Př. I am at home at the moment. → I was at home yesterday. I wasn´t at home yesterday. 

 

a) He is at school now. 

b) My mum has got a green skirt. 

c) Their children leave home at 6:45 a.m. 

d) I do my homework in the afternoon. 

e) Tom and Tim go to school every day. 

f) Her sister drinks milk a lot. 

g) Our grandpa loses money. 

h) Sarah writes an e-mail to her classmate. 

i) We eat at the restaurant every summer. 

j) You read a very interesting book. 

k) Somebody steals a wallet. 

l) Your friend breaks his hand every two years. 

m) My grandma forgets to wear glasses. 

n) He can play golf. 

 

 



3) Do listu A4 si přepište další sadu sloves. Viz tabulka. + procvičujte v Quizletu (Irregular verbs – part 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Pro zopakování minulých tvarů pravidelných sloves posílám následující odkaz. Pusťte si jej a 

v určitou chvíli se děj zastaví a objeví se nějaká otázka, tu splňte a posunete se dál. Good luck       

https://en.islcollective.com/video-lessons/introduction-simple-past-regular-verbs dejte jenom play 

 

5) V časopise vyhledejte odpovědi na následující otázky: 

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf - odkaz na anglický časopis 

Go through the magazine, you don´t have to read every article, if you don´t want to read, then answer the 

following questions and send me the answers per e-mail or chat in Teams. 

Časopis si projdi, nemusíš číst každý článek, pokud nechceš, a odpověz na následující otázky a pošli mi je 

mailem nebo přes chat v Teams) Dám vám je do Teams jako pracovní list. 

1) When do we celebrate Earth Day? 

2) When was Earth Day celebrated for the first time? 

3) How heavy (kg) is Lady Gaga´s dress? 

4) Page 16 – write me the results of your test – How green are you? Ex. 1b, 3a, … 

5) Page 20 – What do you know about Nick? (min 3 sentences) 

6) Can you build in game called Minecraft Dungeons? 

7) What animal does Billie Eilish love? 

8) When do we celebrate Fool´s Day? 

9) What is the first animal on the left on page 26? 

10) What can you see on page 29? 

 

*Dobrovolný úkol* 

Práce s časopisem – odkaz viz výše 

Puzzle time page 33 – vyluštěte křížovku, jedno písmeno v každém slově je špatně, napište si je bokem a 

když je přečtete, měla by vám dávat smysl/ tajenku, tu mi pak pošlete mailem. 

 

 

Anglicky infinitiv Anglicky minulý čas Česky infinitiv 

Put             /pʊt/ Put            /pʊt/ Dát, položit 

Find          /faɪnd/ Found       /faʊnd/ Najít 

Drive        /draɪv/ Drove       /drəʊv/ Řídit 

Swim        /swɪm/ Swam       /swæm/ Plavat 

Sleep        /sliːp/ Slept Spát 

Sit   Sat           /sæt/ Sedět 

Stand       /stænd/ Stood      /stʊd/ Stát 

Understand    

/ˌʌndə(r)ˈstænd/ 

Understood / ʌndəˈstʊd/ 

 

Porozumět 

Buy         /baɪ/ Bought    /bɔːt/ Koupit 

Sell         /sel/ Sold        /səʊld/ prodat 

https://en.islcollective.com/video-lessons/introduction-simple-past-regular-verbs
http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf


 

      

 

Solution (řešení): 

Ad 2) 

He is at school now. He was at school yesterday. He wasn´t ….. 

My mum has got a green skirt. My mum had a green skirt. My mum didn´t have… 

Their children leave home at 6:45 a.m. Their children left home… Their children didn´t leave home.. 

I do my homework in the afternoon. I did my homework in the after. I dïdn´t do my HW in the after… 

Tom and Tim go to school every day. Tom and Tim went to school… Tom and Tim didn´t go …. 

Her sister drinks milk a lot. Her sister drank milk a lot. Her sister didn´t drink milk a lot. 

Our grandpa loses money. Our grandpa lost money. Our grandpa didn´t lose money. 

Sarah writes an e-mail to her classmate. Sarah wrote an e-mail…. Sarah didn´t write…. 

We eat at the restaurant every summer. We ate at the rest….. We didn´t eat at the res…. 

You read a very interesting book. You read a very …. You didn´t read a very…. 

Somebody steals a wallet. Somebody stole a wallet. Somebody didn´t steal…. 

Your friend breaks his hand every two 

years. 

Your friend broke his hand… Your friend didn´t break his…. 

My grandma forgets to wear glasses. My grandma forgot to wear … My grandma didn´t forget…. 

He can play golf. He could play golf. He couldn´t play golf. 

 

 

 


