
Anglický jazyk 7. ročník – 25. 5. – 29. 5.  

 

Milí žáci, milí rodiče, v případě jakýchkoli otázek či problémů mě můžete kontaktovat 

na mailu gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz nebo přes messenger.  

 

 

 Doufám, že jste se věnovali opakování UNIT 5 EXPERIENCES a že z toho máte 

minimálně dobrý pocit.  

 

 Společně se teď vrátíme ke cvičení 52/2, které prověřovalo vaši znalost 

předpřítomného času. Najděte si ho a sami si důkladně zkontrolujte, zda se vaše řešení 

shoduje s následujícím: 2 have been in some plays, 3 has won lots of matches, 4 have 

met Lewis Hamilton, 5 have visited them in many different countries, 6 has done some 

work, 7 has done a bungee jump and flown in a helicopter, 8 have cooked diner for all 

my friends. Samozřejmě místo have a has můžete mít stažené tvary ´ve a ´s. Povinný 

úkol k zaslání na můj mail do 28. 5.: Napište mi, jak se vám toto cvičení podařilo, co 

vám dělá/nedělá problém, v čem jste měli chybu a proč a jestli máte pocit, že ten 

předpřítomný čas zvládáte/nezvládáte. Stačí tři věty a česky.  

 

A jedeme dááááááááááááááááááál!  

 Do sešitu si nadepište UNIT 6 WHAT´S UP?  

           A What´s the matter? 

 

 Naučte se slovíčka z části A.  

 

 Do sešitu si přepište (zkopírujte a vlepte) tabulku ze cvičení 68/1(i s nadpisem). 

Doplňte ji výrazy z oranžového rámečku nad tabulkou. Nápověda: 5 knee, 6 back, 1- 4 

přídavná jména (Na pořadí nezáleží.), 7 -11 podstatná jména (Na pořadí nezáleží.). 

 

 Přečtěte si dialog (68/3). Vyberte správná slova. Poslechněte si dialog a svoji volbu si 

zkontrolujte. 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

 Nadepište si do sešitu SHOULD /SHOULDN´T. 

 

 A připište si zelené příklady:  

You should eat fruit. (Měl bys jíst ovoce.)  

You shouldn´t eat crisps ane sweets. (Neměl bys jíst chipsy a sladkosti.)  

 

  

mailto:gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs


 

 Asi jste už pochopili, že should se používá, když někomu říkáte/radíte, co by 

měl/neměl dělat. Není na tom vůbec nic komplikovaného. Nic se nikde nemění, tak se 

toho nebojte.  V každém případě se k tomu ještě příště vrátíme. 

  

 Procvičujte zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=c

s 

See you soon.  
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