
Angličtina   7.B  1.4.- 13.4.2020 

Dobrý den milí žáci, 

Posílám vám další zadání na nadcházející období. 

První týden máte za úkol zkontrolovat si všechna vypracovaná cvičení: 

Uč. Str 12, cv 3:

Bob is in France.

Jason is at university.   or   Bob is at university.

Charles works in an office.

Bertie is two years old.

Harry is the eldest in her family.     or   Margaret is the eldest in her family.

Sylvia isn’t married.

Bob and Jason are twins.

Emma is going to have a baby.

Emma and David got married four years ago.

Dad’s parents are dead now.

Pracovní sešit: 

Str. 8, cv.1:

Neil is Phil’s father. Neil isPenny’s brother. Neil is Conrad’s uncle.

Kim is Martin’s daughter. Kim is Neil’s niece. Kim is Brenda’s granddaughter.

Brenda is Phil’s grandmother. Brenda is Eric’s wife. Brenda is Penny’s mother.

Phil is Greg’s nephew. Phil is Angela’s son. Phil is Jane‘s cousin. Phil is Eric’s grandson.

Eric is Lisa’s grandfather. Erici s Neil’s father. Erici s Brenda’s husband.

Penny is Phil’s aunt. Penny is Neil’s sister.

Conrad, Lisa, Kim and Jane are Penny a Martins’s children. C.,L.,K., and J. are Eric a n 
Brenda’s grandchildren.

Eric and Brenda are Neil and Penny‘s parents. Eric and Brenda are Phil’s grandparents.



Úkoly na další týden: 

Učebnice: str. 13, cv. 4 – Pište věty o příbuzenských vztazích. Pracujte dle vzoru. 

Pracovní sešit: str. 79, dalších 10 sloves. 

                            Str. 8, cv. 2 – Doplňte do vět vhodná slova. Pracujte s cvičením 1. 

                                       cv. 3 – Napište 1-2 věty o vašich členech rodiny.

Úkoly jsou opět na 14 dní, proto pracujte postupně, nedělejte vše najednou . 

Prosím vás 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.  

Přeji vám mnoho sil do práce  a ať jste zdraví. Dominika Kubincová

kubincova@zs-manesova.cz


