
Anglický jazyk –  7.A

Dobrý den, protože si současná situace bohužel žádá, aby děti více pracovaly doma, posílám učivo na 
dobu do 31. 3.  Vše rozdělím na dva celky: 1) 18. – 24. 3.

                                                                             2) 25. – 31. 3. 

1. týden – lekce 1A – My life – A new home

Nová slovíčka: Procvič slovíčka – prac. sešit str. 74 Introcuction A,B

                          Nauč se slovíčka 74/ 1A – uč se ústně i písemně, slovní zásoba je v této lekci důležitá, 

                                                                        týká se zásadních etap života. 

Nové učivo: Učebnice str. 8, cv. 1 – nejdůležitější slovíčka!

                                         Str. 8, cv. 1b – Napiš věty do sešitu. V tomto cvičení jsou slovesa z obrázků 
v minulém čase. Zopakuj si tyto tvary! 

                                         Str. 8, cv 2 – přečti si text o Carlovi, ústně si projdi věty 1-8 a rozhodni se, zda

                                                                je to pravda, lež, nebo není  z textu zřejmé. 

Pracovní sešit (procvičování): str. 4, cv. 1,2

                                                      Str. 5., cv. 4 (ve cvičení 2 i 4 doplňuj slovesa v minulém čase)    

2. týden – lekce 1C  - My family 

(lekci 1B prozatím přeskočíme, těžko by se vám dělala samostatně. Navíc v ní není žádné nové 
učivo, opakuje se zde otázka v minulém čase prostém pomocí slovesa DID. Např. Did you go to 
school? )

Nová slovíčka:  Pracovní sešit str. 74/1C (My family) – spoustu z těchto slov už znáš, ale zopakuj je 
důkladně. 

Nové učivo = povídání o rodině

                      - učebnice str. 12, cv. 1 – doplň tabulku a přepiš ji do sešitu

                      - uč. Str. 12, cv 2 – přečti si, poté doplň správná jména do cv. 3 a napiš tyto věty do seš.                     

         

Pracovní sešit:  str. 8, cv. 1 – doplň do vět podle rodokmenu, kdo je čí sestra, bratr, matka, …

Do 1. 4. prosím rodiče nebo děti samotné, aby mi na e-mail erbesova@zs-manesova.cz  potvrdili  
vypracování  úkolů. S jakýmkoliv problémem se na mě klidně obraťte, pište prosím na tento e-mail. 

                                                                     Přeji pevné zdraví, Michaela Erbesová




