
Anglický jazyk – 7.A ( 1. - 13. 4.)

Ahoj sedmáci, moc vás zdravím.  Chválím všechny,  kteří  jste se poctivě věnovali zadaným úkolům a  
děkuji všem, kteří mi také poslali potvrzující e-mail. Ti, kteří tak neudělali, věřím, že jen zapomněli 
napsat a co nejdříve vše napraví.  Na vaše e-maily čekám. 

Posílám vám práci na další dva týdny a opět  vše rozdělím na dva celky:  1) týden 1. – 5. 4.

                                                                                                                                  2) týden 6. – 12. 4.  

1. týden – kontrola + procvičení učiva z minulého období

Tento týden nebudeme probírat žádné nové učivo, ale chtěla bych, abyste si zkontrolovali 
všechna cvičení, která jste sami vypracovali a opravili případné chyby.

Zde máte správná řešení: 

Učebnice 8/1b

1. My parents got married…                    6. I started…

2. They had…                                               7. My sister left…..

3. I was born…                                             8. She went …

4. We moved…                                            9. My grandfather died… 

5. I grew up…                                               10. My dad got…

Uč.  8/2

1. false                             5. Doesn´t say

2. false                             6. false

3. doesn´t say                 7. true  

4. true                              8. False

Uč. 12/1 (tabulka)

grandfather – grandmother

father – mother

son – daughter

brother – sister

husband – wife



uč. 12/3

1. Bob…                    6. Sylvia…                      

2. Jason…                 7. Jason and Bob…  

3. Charles…             8. Emma… 

4. Bertie…               9. Eavid and Emma… 

5. Mary…                10. Sonia´s dad´s parents…

Pracovní sešit  4/1

1. go to university           4. Move house

2. get a job                       5. Get married

3. start school                  6. Be born

Prac. s. 4/2

1. was born                       6. met

2. grew up                         7. got married 

3. moved                           8. was born

4. left school                     9. died

5. got a job

Prac. s. 5/4

1. moved                          10. bought                     19. didn´t know

2. didn´t want                 11. Carried                     20. was

3. wasn´t                         12. got on     

4. didn´t like                   13. weren´t  

5. decided                       14. sat  

6. gave                             15. stood up

7. went                            16. happened

8. were                           17. dropped

9. chose                         18. left



Prac. s. 8/1

1. Nail…. father, brother, uncle                             5. Eric…grandfather, father, husband

2. Kim…daughter, niece, granddaughter           6. Penny… aunt, sister

3. Brenda…grandmother, wife, mother               7. Conrad, Lisa, Kim and Jane…children, grandchildren     

4. Phil…nephew, son, cousin, grandson              8. Eric and Brenda…parents, grandparents

2. týden – lekce 1C – My family

Slovíčka: zopakuj a procvič si slovíčka z minulého období -  prac. sešit 74/1 A,C

Nové učivo: = procvičování minulého času, povídání o rodině, budeme pokračovat

                         lekci 1C

                      - učebnice str. 13/4 – napiš do sešitu věty o příbuzenském vztahu uvedených lidí,

                                                             podle modrého vzoru. Pokud si nepamatuješ, kdo je kdo,

                                                             informace najdeš v textu na str. 12.

                     - Postupně budeme opakovat a učit se další tvary nepravidelných sloves 
v minulém čase. 

                               V pracovním sešitu na str. 79 si zopakuj (ústně i písemně) prvních 20.

                              Od slovesa TO BE ke slovesu TO FALL. (Vzpomínáte na kartičky, které jsme

                              k tomu používali v 6. třídě? Doporučuji najít + přidělat další, které nemáte.)

Pracovní sešit: vypracuj 8/2,3

                                      Ve cvičení 3. zkus napsat 1-2 pravdivé věty o těchto členech Tvé rodiny.

Kdybyste narazili na problém, se kterým si nevíte rady, neváhejte mi napsat, pokusím se vám pomoci. 


A opět vás poprosím o potvrzující e-mail o splněných úkolech, a to nejpozději do pondělí  13. 4. 
Vyfocené úkoly nemusíte posílat, stačí mi zpráva, že jste vypracovali.  Po návratu do školy se na vše 
podívám.  

Mějte se hezky a buďte zdrávi!   M. Erbesová

                      



                        

                     

    


