ANGLICKÝ JAZYK- 7. TŘÍDA
Opakování učiva: Doplňte sloveso BÝT v minulém čase. Tabulka vám napoví.

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA:
MINULÝ ČAS PROSTÝ/ PRŮBĚHOVÝ
1. Co jste dělali včera odpoledne?
2. Vařili jsme večeři.
3. Dědeček se díval na TV a babička si četla časopis.
4. Včera pršelo.
5. Jak jsem se díval na TV, zazvonil telefon.
6. Když jsme čekali na sanitku, přijel můj táta.
7. Jak dlouho jste čekali na autobus?
8. Když jsme spali, někdo zaklepal na dveře.
9. Když jsem se procházel parkem, uviděl jsem velkého psa.
10.Když jsme spali, tatínek pracoval na zahradě.
Řešení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

What were you doing yesterday in the afternoon?
We were cooking dinner.
Our grandfather was watching TV and our grandma was reading a magazine.
It was raining yesterday.
While I was watching TV, the phone rang.
While we were waiting for the ambulance, our father came.
How long were you waiting for the bus?
While we were sleeping, somebody knocked at the door.
While I was walking in the park, I saw I big dog.
While we were sleeping, our father was working in the garden.

OPAKUJEME- NEPRAVIDELNÁ SLOVESA (Pouze 1. a 2. sloupec!)

ZÁPIS DO SEŠITU + DO SLOVNÍČKU
SOMEBODY - NĚKDO

SOMETHING- NĚCO

EVERYBODY- KAŽDÝ, VŠICHNI

EVERYTHING- VŠECHNO

ANYBODY- NĚKDO -v otázce

ANYTHING- NĚCO- v otázce

NOT ANYBODY- NIKDO

NOT ANYTHING- NIC

NOBODY- NIKDO

NOTHING- NIC

Procvičujte: uč. str. 49/ 3b. Věty opište do sešitu a pak přeložte!
Řešení: uč. str. 49/ 3b
1. something
2. somebody
3. nothing
4. anybody
5. anything
6.nobody
7. everybody

DOMÁCÍ ÚKOL:
*ČTENÍ/ PŘEKLAD – str. 48 (The tailor of Swaffham)
* Nepravidelná slovesa: Do školního sešitu procvičujte jednotlivá
nepravidelná slovesa: Napište celou stránku - viz tabulka nepr.sl.
*Pracovní sešit: str. 38- Přečíst + přiřaďte jména k písmenům.
str. 39- Přečtěte si text znovu a doplňte T/F.
str. 39/4- Doplňte something/ anything,...

DOMÁCÍ ÚKOL K ODESLÁNÍ: Napiš 10 vět o příběhu na str. 48(The
tailor of Swaffham. Své práce mi posílejte na adresu:
akaletova.zslipov@seznam.cz . Úkol označte jako AJ7- DÚ.
*Řešení: prac. sešit- str. 39 /4
1. something
2. somebody
3.nothing
4. anybody
5.anything
6. everybody

Online procvičování AJ - Project 4th edition
5. - 9. třída
Milí žáci,
angličtinu si budete procvičovat na stránkách Oxford University Press
Jedná se o online cvičení z našich učebnic Project 1-5.
Tato cvičení najdete pod níže uvedeným odkazem.
S pozdravem
Andrea Kaletová

Odkaz na online procvičování:

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

OPAKUJEME

