
Anglický jazyk – 7.A (15. – 23. 6.)

Milí žáci, 

závěr školního roku se k nám blíží mílovými kroky. V tomto posledním dopise vám posílám zadání na 
nadcházející období ( 15.6.-23.6.2020).

Klasifikace se uzavírá 23.6.2020.

Při klasifikaci budou zohledněna tato kritéria:

1. známky za období únor, březen

2. známka v pololetí

3. přístup k učení během distanční výuky

Zadané úkoly: 

Nejdříve si prosím zkontrolujte vypracovaná cvičení z minulého období: 

Učebnice str. 20, cv. 1a,b,c

a) 1. a space station          6. an astronaut

2. the Earth                    7. the Sun  

3. the Moon                   8. a planet

4. a star                          9. a spaceship

5. a rocket                    10. a satellite 

      b)    The Earth is a planet, the Sun is a star.

     c)  2. Saturn V is a rocket.

           3. Neil Armstrong is an astronaut.

           4. Mir is a space station.

           5. Alpha Centauri is a star.

           6. Venus is a planet.

Pracovní sešit

12/1

2. single               5. up                  8. born



3. eldest          6. go

4.famous        7. niece

12/ 3

2. said, played, paid

3. flew, found, tried

4. showed, was, knew

5. got, dropped, told

6. liked, rode, drove

7. spent, sent, ended

8. needed, went, meant

9. cost, met, stopped

10. moved, had, took

Měli jste označit pravidelná slovesa, jsou to ta tučně vytištěná. 

12/4

2. Where did you go?

3. Was it good?

4. Did we win?

13/5

2. He didn´t study for the English test. 

3. He phoned Grandma. 

4. He didn´t buy the concert tickets.

5. He didn´t get a DVD. 

6. He watched the football match on TV. 

13/6

1. Frank likes horse riding and swimming. He doesn´t like cycling.
2. Jenny likes cycling. She doesn´t like horse riding and swimming.
3. M rand Mrs Wills like horse riding. They don´t like cycling and swimming. 



15/4

2. will look                  6. will arrive          10. will have

3. will be                     7. will travel          11. will carry       

4. will have                 8. will be                12. will take off

5. will také                 9. will cost 

Všechny slovesné tvary by byly správně i ve zkrácené formě : např.  will look = ´ll look

16/2

2. I´ll phone you about it tonight. 

3. I´ll see you there at two o´clock. 

4. I won´t be late.      (won´t = will not)

5. I´ll send her an e-mail.

6. I´ll watch it later. 

Nové učivo:

Tento týden už jen procvičíme a zopakujeme slovíčka z lekce o vesmíru. 

Procvičení slovíček – pracovní sešit str. 14/cv. 1 (obrázky  across =vodorovně, down=dolů)

                                                                      14/2 (Doplň do vět vhodná slovíčka z křížovky.)

                                                                      14/3 ( Vylušti slovíčka .)

Zbytek týdne věnujte prosím dokončení úkolů z minulého období, pokud vám ještě nějaké úkoly 
schází. Zejména cvičení na budoucí čas z minulého týdne prosím dodělejte a zkontrolujte poctivě. 
Nezapomeňte si také zkontrolovat, zda máte v sešitě všechny zápisky, které jsem vám posílala. 

Protože se 23. 6. uzavírá klasifikace za toto pololetí, žádám všechny žáky, kteří již 
nenastoupili do školy, aby mi před tímto datem individuálně přinesli své sešity k nahlédnutí + 
zároveň mi odevzdali učebnici Aj. (Bude započítáno do známky na vysvědčení.)

Přijďte prosím kdykoliv v těchto termínech: PÁTEK 19. 6.     13.00 – 15.00 hod.

                                                                  nebo  PONDĚLÍ 22. 6.     14.00 – 16.00 hod. 

(Přineste prosím učebnici, pracovní sešit i červený sešit s vašimi zápisky.) 

Chtěla bych vám všem poděkovat za snahu, trpělivost a vstřícnost během celé doby distanční 
výuky. Přeji vám krásné letní dny. 

Michaela Erbesová 



                                  

    


