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Milí sedmáci, 

Na on-line hodině jsem si pochvalovala, jak reagujete. Je pravda, že někteří by mohli zabrat, ale někteří se 

opravdu pravidelně a poctivě snaží vše splnit, takže moc chválím. Jen tak dál a vydržte.       

Máte za sebou první kontrolní týden, asi to dopadlo podle očekávání. Kdo pracoval, sklidil pochvalu, kdo 

ne, nedá se nic dělat, pochvalu dostat nemůže. Ale je to jen a jen ve vašich silách a na vašem přístupu. Touto 

situací se moc učíte do vašeho budoucího pracovního života – nebude vám stále někdo stát po boku a 

ukazovat co a jak máte dělat. Ukáže párkrát, ale pak už musíme sami, pokud chcete být úspěšní, a to vy 

určitě chcete. Takže s chutí do toho, půl je hotovo.        

Na konci každé přípravy se vám snažím zařadit nějaké video – písničku, příběh, gramatiku – je dobré si i 

toto pustit, uslyšíte reálnou angličtinu a i toto vás může trošku posunout dál.  

Kdo by potřeboval, jsem stále k dispozici přes Teams nebo přes e-mail. Opatrujte se. HS 

 

Shrnutí sad, které máte mít v Quizletu hotovy (dříve, než se pustíte do úkolů dalšího týdne): 

- Project 2/3B 

- Project 2/3C 

- Pravopisné změny u pravidelných sloves v minulém čase 

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

- Irregular verbs – part 2 (nepravidelná slovesa – část 2) 

- Irregular verbs – part 3 (nepravidelná slovesa – část 3) 

- Irregular verbs – part 4 (nepravidelná slovesa – část 4) 

- Project 2/3D + Culture 

 

 

Úkoly na následující týden (18. – 22. 5.): 

1) Do Teams vložím poslech článku v uč. str. 38/1. Poslechněte si jej a poté si článek aspoň 2x přečtěte 

nahlas. Buďte k sobě poctiví, „zašijte se“ někde, pokud nechcete, aby vás někdo slyšel, ale určitě 

čtěte nahlas, ať sami sebe slyšíte. 

 

2) Do cvič. sešitu vypracujte cv.2 na str. 39. Napište jen číslo věty a k tomu T (true = pravda) nebo F 

(false = lež). 

 

3) Do cvič. seš. vytvořte také otázky a krátké odpovědi ve cv. 4 na str. 39. Vzor tam máte uvedený. 

Pozor u záporných krátkých odpovědí používáme stažené tvary – didn’t. 

 

4) Pravidelně si opakujte všechna nepravidelná slovesa. Musíme se je naučit nazpaměť. 

Do Teams vám do Souborů nakopíruji jeden šikovný materiál, který jsem našla. Jeho název je 

Nepravidelná slovesa. Procvičujete si tvary sloves a zároveň hned vidíte, jestli je máte správně nebo 

ne. Je to tabulka v Excelu. Doplňte tvary infinitiv anglicky a past simple, past participle ještě 

neumíte, to nevadí. Důležité bude umět ty dva tvary. 

Soubor si otevřete v prohlížeči a můžete pracovat. Neukládejte prosím změny, ať i další lidé po vás 

mají stejnou šanci jako vy.  

Pokud by to po vás chtělo přihlášení, tak to zkuste přes školní mailovou adresu, kterou se 

přihlašujete do Teams. 



 

5) Do Teams vám vložím do zadání také jedno poslechové cvičení. Vyplňte jen přes Teams nebo 

pošlete mailem. Poslech si standardně pouštíme 2x, ale klidně si to pusťte podle libosti. 

Listening – Project 2, page 39, ex. 6 

 Charlie Ellie Malik 

Where did they go?   

 

 

What did they do?  

 

  

How did they travel?  

 

  

Where die they stay?  

 

  

Did they have a good time?  

 

  

 

 

6) Do listu A4 – přehled nepravidelných sloves si připište tato slovesa. Pokud byste už neměli místo na 

papíru, pište do slovníčku. Tato slovesa si pak procvičte opět v sadě v Quizletu – název Irregular 

verbs – part 5. 

 

feel      /fiːl/ felt        /felt/ cítit (se) - pocit 

fall      /fɔːl/ fell        /fel/ spadnout, upadnout 

wake   /weɪk/ woke    /wəʊk/ vzbudit se, probrat se 

smell smelt cítit (vonět, zapáchat) 

meet    /miːt/ met potkat, setkat se 

catch   /kætʃ/ caught   /kɔːt/ chytit 

cut       /kʌt/ cut        /kʌt/ řezat, krájet 

cost    /kɒst/ cost      /kɒst/ stát (o ceně) 

learn   /lɜːn/ learnt   /lɜːnt/ učit se (žák) 

teach   /tiːtʃ/ taught   /tɔːt/ učit někoho (učitel) 

 

7) You can watch: 

https://www.youtube.com/watch?v=PgsG98vByiw – jednoduše o minulém prostém čase v angličtině 

 

 

Enjoy the time with English!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PgsG98vByiw


 

Solution (řešení): 

  

Ad 2) 

Uč. str. 39/2:  1 F 2 F 3 T 4 T 5 F 6 T 7 F 8 T 

 

Ad 3) 

Uč. str. 39/4: 

2 – Did you take your bike?   Yes, I did.  

3 – Did you swim in the sea?   No, I didn’t. 

4 – Did you have picnics on the beach? Yes, I did. 

5 – Did you speak English?   No, I didn’t. 

6 – Did you buy anything?   No, I didn’t. 

7 – Did you eat paella?   Yes, I did. 

 


