Anglický jazyk – 7.B (25.5 – 14.6. 2020)
Milí sedmáci,
Je před vámi již předposlední várka úkolů, tak se do nich pojďme poctivě dát, ať tento
náročný školní rok zvládneme se ctí a nemusíte se za své znalosti (nebo neznalosti ) v příštím roce
stydět a hlavně, ať i ten příští rok zvládnete bez problémů a hladce .
Učivo bude opět na 3 týdny, jako vždy ho máte rozdělené na jednotlivé týdny:
1.týden: 25. – 31. 5. 2020
2.týden: 1. – 7. 6. 2020
3.týden: 8. – 14. 6 . 2020

1. týden – kontrola práce + Revision 1 (shrnutí 1. lekce)

Nejdříve se opět budeme věnovat kontrole cvičení z minulého období. Pečlivě opravte chyby, pokud
se nějaké najdou :
Učebnice 11/2 (měli byste mít v sešitu)
1. clock
4. arrested
7. repair
2. Paris
5. son
3. got flu 6. party
Uč. 15/2
1. Trish
2. Sonia
3. Trish and Sonia
4. Martin and Lewis

5. Martin
6. Sonia
7. Martin
8. Trish

Uč. 15/3a
1. Would you like to come too?
2. Do you fancy a game of table tennis?
3. Do you want to come to my party?
Pracovní sešit 9/4
2. was supposed to buy
3. was supposed to do
4. was supposed to paint
5. was supposed to go
6. were supposed to watt
Prac. s. 7/4
2. Did
6. like
3. go
7. Were
4. was
8. Did
5. Were
Prac. s. 6/2
2. Where did you go with Sam last night?
We went to the cinema.
Did you have a good time?/ Oh, was it good? (Může být jakákoliv z těchto vět.)
It was boring.

3.What did you do at the weekend?
I went to a wedding.
Did you have a good time?/ Oh, was it good?
Yes, it was brilliant.
4.What did you do on Sunday?
We played computer games.
Did you have a good time?/ Oh, was it good?
It wasn´t bad.
Prac. s. 7/5
2. Were you
3. Did they enjoy
4. Did you tell/call (obě možnosti jsou správné)

5. Did you like
6. Did you speak

Prac. s. 10/1
2. moved
6. party
3. got
7. booked
4. leave
8. loads
5. great
Prac. s. 10/3
2. I can´t
6. is it
7. you like to play
3. (libovolný důvod, proč nemůžeš)
4. you want to
8. I can´t
5. I´d love to
9. (opět nějaký důvod, proč nemůžeš jít)
_____________________________________________________________________
Tento týden nás nečeká žádné nové učivo, ale naopak Revision 1 = opakování všeho, co jsme se učili
v lekci 1. Budeme pracovat do pracovního sešitu.
Pracovní sešit: 12/1 (Zde procvič slovní zásobu. Zakroužkuj slovo, které se do věty hodí.)
12/3 (Zopakuj si minulé tvary sloves. Slovesa pravidelná označ navíc „fajfkou“.)
12/4 (Vymysli vhodné otázky do rozhovorů.)

2. týden – dokončíme Revision 1
- začneme lekci 2A – The future (uč. str. 20)
Nejprve dokončíme opakování lekce 1 v pracovním sešitu:
Prac. s. 13/5 (Napiš věty v minulém čase o tom, co Jason minulý týden udělal a co neudělal.)
13/6 (Napiš o lidech podle tabulky, jaké činnosti je baví a jaké nebaví. Použij vazbu
like+ _____ing
např. I like swimming
He doesn´t like skiing
Nová lekce – The future (budoucnost)
Nová slovíčka: Pracovní sešit 75/ 2A – Journey into the space (Cesta do vesmíru)
- slovíčka se uč ústně i písemně, projdi si je předtím, než začneš pracovat s učebnicí

Nové učivo: V této lekci nás čeká celkem náročná slovní zásoba ( téma vesmír a budoucnost) a také
nová gramatika. Abychom mohli mluvit o budoucnosti a o tom, co nás v budoucnosti
možná čeká, potřebujeme umět budoucí čas.
V této lekci se Ti také hodí znalosti o vesmíru .
V učebnici na str. 20/ cv. 1a si zkus přiřadit slovíčka z nabídky k obrázkům. Napiš do sešitu.
Ústně si zkus odpovědět na otázky ve cv. 1b,c. (Zašátrej ve svých vesmírných znalostech! )
Přečti si rozhovor v učebnici 20/2. Ústně si ho přelož a zkus najít, jak se vyjadřuje budoucí čas. Najdeš
ho snadno. Je používán téměř v celém rozhovoru. Je tu použit na to, aby dva profesoři (Stark and
Handy) vyjádřili své názory na budoucnost ve vesmíru.

3. týden – Budoucí čas – lekce 2A, 2B
Slovíčka: Nová slovíčka - pracovní sešit 75/2B (Detective of the year) – uč se ústně i písemně
Nové učivo: V tomto týdnu si vysvětlíme a budeme procvičovat budoucí čas
Budoucí čas (zápisky do sešitu)
K vyjádření budoucího času používáme slovesný tvar will+plnovýznamové sloveso.
Např. I will be a famous singer. Budu slavný zpěvák.
Zkrácená forma: I will be = I´ll be
Ve všech osobách se používá stejný tvar – WILL. /vyslovuje se „wil“/
Zápor
I will be x I will not be
Zkrácená forma: I will not be = I won´t be /vyslovuje se „wont“/
Otázka

Např. He will write it. (On to napíše.)
Will he write it? (Napíše to?) - Jen se se otočí pořadí podmětu a WILL.

Budoucí čas pomocí WILL se používá v několika různých případech:
1. Když mluvíme o budoucnosti (např. jako vědci o vesmíru) – co „asi“ bude…
2. Ale také, když chceme někomu nabídnout, že něco UDĚLÁME. Např.pomůžeme.
I´ll do it. (Já to udělám.)
I´ll cook dinner tonight. ( Dnes večer uvařím večeři.)
3. Když se v tu chvíli pro něco rozhodneme. Např. I haven´t got any money for a taxi.
(Nemám peníze na taxi.)
Takže se rozhodnu, že si půjdu nejdříve vybrat do banky: I´ll go to the bank first.
Úkol: Přečti si komiks Detective of the year v učebnici na str. 22 a všímej si budoucího času. Zkus si
ústně přeložit.
Pracovní sešit:
Procvič použití budoucího času s will:
15/4 ( Pokus se doplnit slovesa v budoucím čase do textu. Toto cvičení je ukázka toho, když se
budoucí čas použije pro vyjádření názorů na život v budoucnosti. – jak jsem psala výše v bodě 1.
ohledně použití will…)

16/2 ( Doplň do rozhovorů reakce lidí. Musíš dát výrazy z nabídky do budoucího času. Toto cvičení Ti
ukazuje situace, které popisuji výše v bodě 2 a 3. – momentální reakce a rozhodnutí, co lidé udělají).
Opět připomínám, abyste mi psali, jak se vám úkoly daří a zda máte splněno. O vaše e-maily prosím
nejpozději do 15.6.
Kdybyste někdo potřeboval cokoliv vysvětlit nebo si s učivem nevěděli rady, je již možné se domluvit
na individuální konzultaci ve škole. Je potřeba, abyste mi v tom případě napsali, že o konzultaci máte
zájem a domluvíme se na termínu a dalších podrobnostech individuálně. Pište kdykoliv v průběhu
těchto tří týdnů.
Připomínám můj e-mail: kubincova@zs-manesova.cz
Možno i na messenger.
Mějte se hezky, opatrujte se a nezapomeňte pilně pracovat! 
Dominika Kubincová

