
Anglický jazyk 7. ročník – 30. 3. – 3. 4.  

 

Ještě návrat k UNIT 4 CITIES: 

 

•  Zkuste si „jakopísemku“ na slovíčka z části C a D: 

1. chocolate ☺ 

2. kopat 

3. sen 

4. fall asleep 
5. cítit 

6. last night 

7. smát se 

8. treasure 

9. confused 

10. Hádej co! 

 

Měli jste maximálně 2 chyby? Pokud to bylo horší, ke slovní zásobě 4. lekce se prosím 

ještě vraťte.  

 

• Sami si zkontrolujte, zda jste cvičení 45/2 (učebnice) zvládli bez chyb. 

2 i, 3 a, 4 b, 5 d, 6 g, 7 h, 8 e, 9 f 

 

• Sami si zkontrolujte, zda jste cvičení 47/4 a – 2. dialog (učebnice) zvládli bez chyb. 

10 the, 11 the, 12 the, 13 the, 14 a, 15 the, 16 the, 17 a, 18 the,  19 the,  20 the,  21 a 

 

• Nový text = The Tailor of Swaffham si prosím ještě poslechněte (page 48) 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs  

a zkontrolujte si, zda jste obrázky pod příběhem dali do správného pořadí. 

a 4, b 6, c 2, d 1, e 3, f 5 

 

• Sami si zkontrolujte, zda jste cvičení 39/3 (PS) zvládli bez chyb. 

2, 4, 7, 8 – true (fajfka☺) 

3, 5, 6, 9, - false (křížek) 

 

Je to samé kontrolování, že? ☺ Kontrola vaší práce je ale velmi důležitá, abyste věděli, jak 

toto učivo zvládáte. Vezměte si barevnou tužku, zahrajte si na učitele/učitelku ☺ a opravdu 

důkladně si vše projděte. Fajfkujte, smajlíkujte, opravte všechny 

případné chyby a vždy se snažte pochopit, proč jste měli něco 

špatně. Pokud vám něco výrazněji nešlo, vraťte se k tomu. Využijte 

souhrnného přehledu gramatiky (s. 77 a 78 Workbook). 

Nezapomínejte, že mně můžete napsat na školní mail 

gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz (nebo mě kontaktovat přes 

messenger).  

 

 

• Komiks = Dylan´s plan si prosím ještě poslechněte (page 50) 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs


 

 

• Nový úkol – do sešitu 50/1 b – věty opsat a doplnit správným příjmením 

(nápověda: Na výběr máte Jenkins a Daytona.)  

Výsledky tohoto cvičení (v podobě: 2 např. Jenkins, 3 …) mi pošlete na školní mail do 5. 4. 

2020. Dostanete za něj známku. ☺ 

 

 

UNIT 5 EXPERIENCES  

Naučit se slovíčka z části A They´ve been successful  (workbook s. 83, up to now je poslední 

výraz) 

 

 

• Připomínám: Kdo udělal (nebo se ho chystá udělat☺) dobrovolný  domácí úkol 

z minula: workbook s. 41/3 (Tařiny plány – použijte přítomný čas průběhový podle 

vzoru u pondělí), mi ho může poslat na mail do 5. 4. 2020. Bude odměněn. ☺ (Můžete 

to naskenovat nebo vyfotit, případně mi to prostě do mailu přepište. Pondělí 

nemusíte.) 

 

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

stránek školy, případně tento odkaz: 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs 

See you soon.  
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