
Anglický jazyk 7. ročník 

UNIT 4 CITIES 

Naučit se slovíčka ze 4. lekce (poslední je Kids; Culture atd. už ne) 

Část A: 

Znovu si přečíst text o Londýnu s. 44 a písemně do sešitu udělat 45/2 – spojit vždy číslo a 

příslušné písmeno, výrazy opsat také 

Část B:  

Písemně do sešitu udělat 47/4 a – 2. dialog (doplnit a/an /the), připomeňte si pravidla (viz 

sešit: mluvím o něčem poprvé/podruhé, the s řadovou číslovkou a se třetím stupněm 

přídavného jména) 

Část C:  

Přečíst nový text = The Tailor of Swaffham 

Písemně do sešitu dát obrázky a až f pod příběhem do správného pořadí (stačí zapsat např. a 

5, b 3 atd.) 

Do sešitu zapsat (vykopírovat a nalepit) a naučit se: 

 

everybody = každý, everything = všechno 

somebody = někdo, something = něco 

anybody, anything * 

nobody = nikdo, nothing = nic  

 

*Has anybody phoned me today? (anybody v otázce = někdo) 

Have you got anything in your pocket? (anything v otázce = něco) 

I haven´t got anything (anything v záporné větě = nic) to do. = I´ve nothing to do. 

Pravidlo jediného záporu v anglické větě!!! 

 

Vzpomeňte na some/any. Funguje to podobně.:-) 

 

Workbook s. 39/5 Harry´s dream – čtení s porozuměním (true = pravda, false = nepravda) 

 promyslet a zakroužkovat správné slovo, 37/6 doplnit: some/any/a/an.  

 

Část D Kids 

Přečíst komiks s. 50 

Do sešitu zapsat (vykopírovat a nalepit) a naučit se:  

 

Talking about future arrangements 
My grandparents are coming this weekend. 

I´m playing football on Friday evening. 

We´re going to the cinema at the weekend. 

Pro děje plánované na blízkou budoucnost užíváme přítomný čas průběhový. 

(Je to podobné jako v češtině. Také říkáte: Jdu do kina o víkendu. V pátek hraju fotbal 

v pátek.) 

 

Dobrovolný domácí úkol: workbook s. 41/3 Tařiny plány – použijte přítomný čas průběhový 

podle vzoru u pondělí.  

 

K procvičování využijte Cvičení podle učebnic Project (Project 3, 4. lekce) z webových 

stránek školy.  

See you soon.  
 


