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Milí sedmáci, 

Je před vámi další kontrolní bod. Věřím, že si dáte do pořádku všechny věci, úkoly, sešity, které máte mít 

splněny. Je to hodně o vaší pilnosti, aktivitě, svědomitosti a pracovitosti. Ale nezahálet se vyplatí. Ke 

kontrole si připravte cvičný sešit, slovníček, gramatiku, pracovní sešit a přehled s nepravidelnými slovesy. 

Do středy 10. 6. vypracujte, příp. pošlete všechny on-line úkoly mailem nebo v Teams, sady v Quizletu, 

úkoly v on-line učebnici. 

Kdo by potřeboval s něčím poradit, napište mi přes mail nebo chat v Teams. 

Učíte se pro sebe, na to nezapomeňte. Držím pěsti, ať všechno zvládnete.       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 

- Nepravidelná slovesa 5 

 

 

Úkoly na následující týden  (8. - 10. 6.): 

1) Zkontrolujte si, zda máte všechny výše uvedené sady v Quizletu procvičeny. 

 

2) V učebnici na str. 40 je text, který si aspoň 2x nahlas pročtěte. Do cvičného sešitu pak vytvořte 

tabulku, můžete si ji vytisknout nebo přepsat a doplňte požadované informace. 

 Grandfather Helena 

How many holidays a year? 

 

  

When?   

Where?   

Travel by?   

Stay?   

 

3) Do cvičného sešitu napište aspoň 10 vět o tom, jak jste trávili poslední dovolenou nebo prázdniny vy. 

Inspirací vám mohou být právě texty v učebnici. Nezapomeňte na minulý čas – popisujete, co se 

stalo. 

 



4) Na závěr si zopakujeme ještě nepravidelná slovesa. Nejdříve si je zopakujte přes Quizlet, tabulku 

v Excelu nebo z vašeho přehledu. 

 

Poté vyplňte v Teams kvízy, které tam máte připraveny. 

 

5) https://www.youtube.com/watch?v=V_BnhRJmxtA 

https://www.youtube.com/watch?v=uH1aDCjypKg – how to learn English with movies. 

https://www.youtube.com/watch?v=TCEKwbSDddc – klip – poslouchejte tvary min. času 

 

 

 
 

 

Solution (řešení): 

 

Ad 2) 

 

 Grandfather Helena 

How many holidays a year? Once a year Twice a year 

When? In August In summer 

In winter 

Where? Brighton Summer – somewhere in Europe – France, 

Italy, Greece 

Winter – the Canary Islands, the 

Caribbean, Slovenia – skiing 

Travel by? By train or bus By plane 

Stay? With aunt and uncle In hotels 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V_BnhRJmxtA
https://www.youtube.com/watch?v=uH1aDCjypKg
https://www.youtube.com/watch?v=TCEKwbSDddc

