
12_anglický jazyk_7.AB_shrnutí 3. lekce    

 

Čeká nás další týden (1. – 5. 6.) – to nám to letí, co? Už tady máme červen. Začíná hezkým dnem – 1. 6. 

Dnem dětí – also GOOD LUCK     a cake for you  

V tomto týdnu dokončíme 3. lekci a vrhneme se na lekci čtvrtou, která bude o jídle 

 

1. Opakujete si všechna slovíčka Unit 3 a uděláte kvízy v Zadání, kde zjistíte, jak je máte zvládnutá. Pak 

si také vypíšete slovíčka 4A – Food and drink (str. 77 v PS) – budou v Quizletu, můžete začít 

nacvičovat. K opakování patří také stálé procvičování minulých časů nepravidelných sloves 1 – 6, 

tak aby se vám zcela zautomatizovala. Také na jejich znalost bude čekat v zadání kvíz  - 

nezapomeňte si úkoly udělat. 

 

2. V učebnici na str. 40 si přečteš text o dovolených dříve a nyní ve cv. 1. Do cvičného sešitu doplníš na 

základě informací v textu tabulku o dědečkovi a Heleně a do posledního sloupečku doplníš 

informace o sobě, o tom, jak a kde většinou trávíš dovolené: 

 

 Grandfather Helena me 

How many holidays a 
year? 

   

When?    

Where?    

Travel by?    

Stay?    
 

 

3. Budeš pokračovat v učebnici na str. 42 – cv. 1. Do cvičného sešitu napíšeš věty o Tedovi, jak 

probíhal jeho den. Pustíš si poslech (UČ 60) a podle poslechu doplníš informace a zkontroluješ si to. 

 

4. Pokračuješ v pracovním sešitě na str. 32 cv. 3 – napíšeš tvary minulého času sloves do správného 

sloupečku podle toho, jestli je pravidelné nebo nepravidelné. Potom doplníš tato slovesa správně 

do textu ve cv. 4. 

 



Pokračuješ ve cvičení 5 – napsat větu zápornou nebo kladnou o minulém týdnu dětí. V 6. cvičení 

budeš muset více přemýšlet – ke každé odpovědi napíšeš otázku, máš tam počáteční tázací slova.. 

Na závěr si doplníte „I CAN“ – tady si shrnete, jak si myslíte, že máte lekci zvládnutou a jste 

připravení na opakovací test – ten bude opět v zadání – všechny testy musíš udělat, jsou povinné! 

 

5. Poslední úkol bude opět z online učebnice – znovu si projděte Unit 3 – tentokrát už všechny části se 

všemi úkoly, ať si všechno zopakujete a zaměřte se hlavně na to, kde jste chybovali. Snažte se, ať 

máte všechno zvládnuto. Kdo předtím pracoval pilně, nemá tolik práce, kdo nepracoval, bude se 

snažit  

 

6. https://thewordsearch.com/puzzle/91935/irregular-verbs/ - hledej slovesa 

 
https://thewordsearch.com/puzzle/485899/irregular-verbs/ - super procvičení sloves  

 

 

SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

Učebnice 40/1 

 Grandfather Helena me 

How many holidays a year? 1 2 Your answers 

When? August July/August, Winter  

Where? near Brighton Europe (France, Italy, 
Greece), Canary 
Islands, Caribbean, 
Slovenia 

 

Travel by? bus or train plane  

Stay? with aunt and uncle hotels  
42/1: 

 

Pracovní sešit: 

32/3: regular:  shouted, phoned, played, missed, walked, watched 

 Irregular: ate, forgot, broke, drove, went, had, left, lost, took, came, swam 

 

https://thewordsearch.com/puzzle/91935/irregular-verbs/
https://thewordsearch.com/puzzle/485899/irregular-verbs/


32/4: 2 arrived, 3 missed, 4 shouted, 5 forgot, 6 left, 7 was, 8 went, 9 swam, 10 ate, 11 watched,  

 12 played, 13 took, 14 lost, 15 walked, 16 broke, 17 phoned, 18 came, 19 drove 

33/5: 2 Konrad didn´t listen to CDs.  3 Jessica didn´t make diner for the family. 

 4 Paula practised volleyball.   5  Adrian went camping. 

 6 Charlotte didn´t have a dance exam. 7 Brian travelled to Cornwall. 

 8 Teresa didn´t do a science project. 

33/6: 2 How did you get there?   3 Who did you see there? 

 4 What did you do after that?  5 Did you like it? 

 6 When did you get home? 

Ican: 1 train, caravan    2 didn´t, didn´t see, weren´t 

 3 Where did you go on holiday last month?  

    Did you travel by train?   When did you arrive? 

    What did you do there?   Did you have a good time? 

  


