
Anglický jazyk – 7.A (15. – 30. 4.)

Vážení rodiče, milí žáci,

moc děkuji Vám všem, kteří jste se mnou v kontaktu a píšete mi o vypracování úkolů.  Jsem za to 
velmi ráda, a to ze dvou důvodů:

1. Zpětná vazba je pro mě důležitá, a to jakákoliv. Budu ráda, když mi i napíšete, jak se úkoly dařily, 
zda nebyly obtížné nebo zda jich nebylo příliš. Tato situace je nelehká pro nás všechny a určitě vám ji 
nechci ještě ztěžovat. Pokud máte komplikovanou situaci, není problém se domluvit na pozdějším 
termínu vypracování nebo na tom, že zkrátka budete pracovat dle vašich možností.  Takže děkuji za 
všechny informace od vás, nebojte se mě kontaktovat. Jakýkoliv problém se pokusíme společně 
vyřešit. 

2. Druhým důvodem je to, že do školy bohužel nebudeme chodit dost dlouhou dobu a pro nikoho 
z nás to nejsou prázdniny. I kdybychom se do školy vrátili v polovině května, o čemž nyní vláda 
uvažuje, byly by to 2 měsíce bez školní docházky. Tudíž je důležité, aby tuto dobu žáci pracovali, i 
když to není zrovna ve škole. Přístup k plnění úkolů bude jistě muset být i součástí hodnocení celého 
tohoto pololetí.  Samozřejmě bych byla nejraději, kdybych učivo mohla všem v klidu ve škole sama 
vysvětlit, ale bohužel to nejde. Moc Vás proto prosím o spolupráci – děti o plnění úkolů a rodiče o 
jistý dohled, jehož potřebná míra je u jednotlivých dětí velmi individuální . 

Někteří z Vás se mi bohužel dosud neozvali. Komunikace je důležitá. Pište mi prosím na e-mail 
erbesova@zs-manesova.cz . Pokud je z nějakého důvodu pro Vás lepší použít SMS zprávu, můžete 
psát na tel. č. 605 327 936.       Stále samozřejmě platí, že mohou psát sami žáci!  

Posílám vám práci na další dva týdny a opět vše rozdělím na dva celky: 

1) týden 15. – 22. 4.

2) týden 23. – 30. 4.  

1. týden – lekce 1C - vazba TO BE SUPPOSED TO (uč.str.13)

V tomto období dokončíme lekci My family, ale nejprve si prosím zkontrolujte cvičení 
z minulého období a opravte případné chyby.

Zde posílám správná řešení: 

Učebnice str. 13/4

1. Bob is Sonia´s brother. Sonia is Bob´s sister.

2. Bertie is Jason´s cousin. Jason is Bertie´s cousin. 

3. Harry is David´s father. David is Harry´s son.

4. Bertie and Sonia are Margaret´s grandchildren. Margaret is Bertie and Sonia´s grandmother 
(grandma). 

5. Mary is Charles´s wife. Charles is Mary´s husband. 



6. Bob is Harry´s grandson. Harry is Bob´s grandfather. 

7. Sylvia is Jason´s aunt. Jason is Sylvia´s nephew. 

8. Emma is Sonia´s aunt. Sonia is Emma´s niece. 

9. Harry and Margaret are Sylvia and David´s parents. Sylvia and David are Harry and Margaret´s 
children. 

10. Mary is Margaret´s daughter. Margaret is Mary´s mother. 

Pracovní sešit str. 8/2

1. sister                                                                5. cousin

2. the eldest / oldest (obojí je správně)         6. only child  (=jedináček)   

3. twins                                                                 7.grandparents     

4. the youngest                                                   8. died      

Prac. s. 8/3 – každý máte podle svého, podle své rodiny…

______________________________________________________

Slovíčka: Místo nových slovíček si přiberte další nepravidelná  slovesa v pracovním sešitu str. 79 a 
zopakujte si český význam + minulý čas (sloupec past simple).  TO FEEL – TO LEAVE (18 sloves). Tím 
budete mít hotový celý první sloupec. 

                - Na která z nich nemáš kartičku, vyrob si.     

Nové učivo: 

Vazba TO BE SUPPOSED TO (= zápisky do sešitu)

I was supposed to cook the dinner. = Měla jsem uvařit večeři. (Předpokládalo se, očekávalo se, že ji 
uvařím, ale já jsem ji neuvařila. 

- sloveso TO BE je v minulém čase. I was…

                                                              You were,…

- tvar SUPPOSED je ve všech osobách stejný 

Např. My brother was supposed to go shopping. But he forgot and went to the cinema. 

          = Můj bratr měl jít nakoupit. Ale zapomněl a šel do kina. 

Úkol:  Procvič tuto vazbu – učebnice str. 13/6

           Utvoř věty o strýčkovi Ericovi, který  popletl spoustu věcí. Použij modře napsaný vzor. 

           (vzor: Strýček Eric měl dát miminu láhev mléka a vzít psa na procházku.

                      Ale dal lahev mléka psovi a vzal mimino na procházku. )

          Věty utvoříš tak, že proměníš fialové a zelené části úkolů pro strýčka Erica, které jsou pod 
vzorem.  Napiš 5 těchto dvojic vět do sešitu.  Některé jsou po výměně docela vtipné. 



2. týden  –  dokončení lekce 1C  - My family

Nové učivo: 

1. 

SO and BECAUSE (zápisky do sešitu)

So= tak, takže               because = protože

Používají se jako spojovací výrazy v souvětí. Vyjadřují  vztah mezi příčinou a následkem. ¨

Např. I can´t go out, because I am ill.    = Nemůžu jít ven, protože jsem nemocný.

          I am ill, so I can´t go out.  = Jsem nemocný, takže nemůžu jít ven. 

Procvič v pracovním sešitu str. 9/5 : doplň do vět SO nebo BECAUSE podle významu věty.

2. 

Zkus si přeložit větu: 

Now I drink water, but when I was younger I drank cola.  (Teď piji vodu, ale když jsem byla mladší, pila jsem colu.)

V tomto souvětí je v první části přítomný čas (protože mluvíme o tom, co děláme v současnosti) a ve 
druhé části je minulý čas prostý (mluvíme o tom, co jsme dělali, když jsme byli mladší). 

Procvič v prac. s. str. 9/6

Procvič ještě minulý čas nepravidelných sloves z minulého týdne! 

Kdybyste narazili na problém, se kterým si nevíte rady, napište, ráda pomohu. 

A opět vás poprosím o potvrzující e-mail či SMS zprávu o splněných úkolech, a to nejpozději do 1. 5. 

Mějte se hezky, přeji hodně zdraví a dobré nálady!   M. Erbesová

                        


