
Domácí práce pro žáky třídy 7.A a 7.B, na období od 13.3. do 20.3. 

Předmět: ANJ 

Pedagog: Mgr. Eva Štaralová 

1. Zápis do sešitu  

Topic: The Taylor of Swaffham 

• PS str. 82-83 – opište si novou slovní zásobu do sešitu Vocabulary, zamyslete se na 

každým slovíčkem, čím je pro nás zajímavé (neznám ho, už jsem ho slyšel, pravopis,..) 

• Přečtěte si článek na str.48 v učebnici 

• Písemně vypracujte cvičení v učebnici str. 49/2 

• Opište si a doplňte tabulku z učebnice str. 49/4a, najděte chybějící slova v textu 

• Písemně vypracujte cvičení  z uč. Str. 48/4b 

• PS str.38/1,2,3,4. K poslechu si přehrajte nahrávky z přiloženého CD Project 3 

 

 

Topic: Kids 

• Do Vocabulary si zapište novou slovní zásobu PS str.83 Kids 

• Přečtěte si článek na straně 50/Dylan´s plan 

• Písemně zodpovězte otázky ze cvičení 1a a doplňte příjmení osob ze cvičení 1b na 

straně 50 v uč. 

• Ústně odpovězte na otázky ze cv.2/str.51 

• Uč. Str.51/cv.3a písemně 

• Uč. Str. 51/4a,b,c – jaký čas používáme při sdělení našeho velmi blízkého plánu? 

 

2.    Procvičování  PS – vložený list:Online Practice – odtrhněte černý pásek a na stránce 

www.projectonlinepractice.com se přihlašte do procvičování online 

Pracujte v tomto prostředí v položce 4 – Cities a projděte si oddíly: Grammar, 

Vocabulary, Skills, Test yourself 

 

 

PS – The Taylor of Swaffham str.39/5,6 

PS-Kids – str.40/1,2 - K poslechu si přehrajte nahrávky z přiloženého CD Project 3 

                  str.41/3,4,5 

 

• Zopakujte si nepravidelná slovesa z našeho seznamu od to smell po to write 

• Naučte se dalších 10 slovesných řad nepravidelných sloves od to sit po 

 to ring 

 

Připrav pro spolužáky test na těchto 30 nepravidelných sloves!!! 

 

3. Doplňkové materiály – podívejte se na krátký film o New Yorku , zapněte si anglické titulky 

https://www.youtube.com/watch?v=1JJfWnAryrM  

12 Things Every First Timer MUST DO When Visiting NYC ! 

 

Take care and stay healthy. 

E.Š.  

http://www.projectonlinepractice.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1JJfWnAryrM


 

 

 


