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Milí sedmáci, 

Některé z vás musím moc pochválit za velmi aktivní přístup, plnění úkolů, aktivitu při výuce apod. Škoda, 

že to nemohu říct nebo napsat o všech. Ale všichni máte stejné podmínky. Proto zintenzivněte své pracovní 

úsilí a snažte se doplnit ty věci, které vám chybí nebo na které jste zapomněli. Čas kontroly se nezadržitelně 

blíží. Znovu si proto projděte všechny věci, všechny přípravy jsou na web stránkách školy. Najdete tam i ty 

úplně první. Držím pěsti, ať to všechno zvládnete. 

Také vaše aktivita v Quizletu je a bude předmětem kontroly. Proto kdo váhal, zabere. 

Kdybyste potřebovali nějakou pomoc, radu, neváhejte se na mě obrátit: hana.strommerova@zsnivnice.cz 

nebo ideálně přes Teams. 

!!! Všechny on-line úkoly v Teams (v zadání), dále ty (i starší), které jste měli poslat nebo ještě tento týden 

budete mít poslat mailem, procvičování slovíček v Quizletu dokončete do čtvrtku 7. 5., abych měla čas 

vše zpracovat. Děkuji za pochopení. 

 

Ať vše zvládnete k vašemu dobru.       HS 

 

Shrnutí sad, které máte mít v Quizletu hotovy: 

- 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) 

 

Úkoly na následující týden (4. – 7. 5.): 

1) Opět procvičujte sady v Quizletu. Buďte aktivní a pracujte postupně, pak se vám to bude 

vypracovávat lépe, než potom naráz více sad. 

 

2) Do listu s nepravidelnými slovesy si připište dalších deset. A sadu procvičujte v Quizletu – Irregular 

verbs – part 4 (Nepravidelná slovesa – část 4)  Zkontrolujte si podle příprav, abyste tam měli 

vypsaná všechna slovesa, která jsou uvedena v přípravách. 

 

give      /gɪv/ gave  /geɪv/ dát, dávat 

see      /siː/ saw   /sɔː/  vidět 

become   /bɪˈkʌm/ became  /bɪˈkeɪm/ stát se 

know     /nəʊ/ knew   /njuː/ vědět, znát 

mean    /miːn/ meant  /ment/ znamenat, myslet, mínit 

fly        /flaɪ/  flew  /fluː/ letět, létat 

tell       /tel/ told  /təʊld/ vyprávět, říci 
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freeze   /friːz/  froze   /frəʊz/ zmrazit, mrznout 

hear     /hɪə/ heard   /hɜːd/ slyšet 

blow     /bləʊ/ blew   /blu:/ foukat 

 

3) Do slovníčku si zapište slovíčka z pr. sešitu str. 77/Unit 3, part D + Culture. Ta slovíčka si následně 

procvič v Quizletu – sada má název Project2 /Unit3 D+Culture. Sadu nenajdete hned nahoře, hledejte 

v seznamu sad. 

 

 

4) V pr. sešitě vypracujte: 

a) str. 29/ 3 dle zadání - pokud vám nezbyde místo, vypište slovesa v min. čase nad toto 3. cvičení 

do prázdného místa.    Pozor, píšete to za svou osobu, jako byste byli vy ten agent. Takže já jsem 

udělal to….. 

b) Str. 29/4 – použijte slova, která máte v nápovědě. Pozor, někde je potřeba použít kladné věty, 

někde záporné 

c) Str. 30/1 – vyplňte křížovku 

d) Str. 30/2 – využijte slov a vytvořte věty, pak obrázky poskládejte, jak šly za sebou 

 

5) Zkontrolujte si všechny úkoly, které máte mít splněny včetně procvičení sad v Quizletu. 

 

6) Just for fun: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jMPgMH-7-jU 

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

 

Good luck! 
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Solution (řešení): 

 

Ad 4)  

 

PS 29/3:  

…. When I arrived, I collected my ticket to Ipswich. Then I waited under the clock. I looked at a 

woman with a black umbrella. When she arrived, I went with her to the café. I checked the time and 

at twelve o´clock I phoned Doctor Strange. I left the station and took a taxi to Euston. I went to the 

Bellview Hotel and collected my next instructions. I read them and then I ate them. 

 

PS 29/4: 2 – Mandy took photos with her camera. 

  3 – Mandy wrote postcards on the beach. 

  4 – Mandy was happy. 

  5 – Kyle didn´t go to the beach. 

  6 – Kyle didn´t swim in the sea. 

  7 – Kyle didn´t have an accident. 

  8 – Kyle didn´t break his arm. 

  9 – He sat at the café all day. 

  10 – Kyle didn´t enjoy his holiday. 

 

PS 30/1: 2 – left  3 – neighbour  4 – drove 5 – airport 

  6 – journey 7 – found  8 – beach 9 – swam 

  10 – postcard 11 – tent  12 – weather 13 – camera 

  14 – photos 

 

PS 30/2: 2 – We played games. 

  3 – We visited the museum. 

  4 – We said goodbye to our dog. 

  5 – We went to the airport. 

  6 – Mum and Dad packed suitcases. 

 

  1F, 2D, 3E, 4B, 5A, 6C 

 


