
Domácí práce pro žáky třídy 7. A a 7. B od 6.4. do 8.4., 2020  

 

Předmět: ANJ 

Pedagog: Bc. Michaela Králová  

 

Topic: U5 – PRESENT PERFECT – EVER, NEVER, JUST 

Rozdělte si prosím zadání viz níže do více dní.  

 

1. Prosím zkontrolujte si ve svém sešitu – gramatice zadané věty:  

  

Minulý rok jsme postavili dům.                 Postavili jsme dům. (výsledek: máme ho postavený) 

Last year we built a house.                        We have built a house.  

(zápor: We didn´t build a house last year.  We haven´t built a house.)                

 

Minulý týden maminka ztratila 2 knížky.          Maminka ztratila 2 knížky. (následek: jsou ztracené)  

Last week my mum lost 2 books.                      My mum has lost 2 books.  

    (zápor: didn´t lose)     (zápor: hasn´t lost) 

 

2. Zapište si do sešitu gramatiky barevně:  

EVER = vůbec kdy, někdy 

NEVER = nikdy (ve větě vytvoří NEVER zápor, takže už se pak nepoužívá haven´t hasn´t, pouze 

HAVE a HAS) 

JUST = právě 

Tato příslovce stojí za pomocným slovesem HAVE/HAS před PLNOVÝZNAMOVÝM 

SLOVESEM, např. I have just finished my English homework.    

(Tato příslovce budete potřebovat k dalším úkolům!!!) 

 

3. Nezavírejte sešit. Otevřete si prosím učebnici na str. 56 a přečtěte si oba texty ve cv. 2. Poté 

prosím do sešitu vyplňte tabulku ze cv. 3 na str. 57.  

Otočte na str. 58 a přečtěte si další příběh o Sweet Sue a Smart Alec(ovi) na str. 58. Napište do 

sešitu 8 vět ze cvičení 2 na str. 59, poté konverzaci ze cv. 4 (doplníte EVER, NER, ale zapíšete celé 

věty!). Na závěr napište pravdivé věty o sobě podle 10 obrázků ve cv. 6a, např. I have ridden a 

horse. anebo I haven´t ridden a horse.  

 

4. Otevřete si pracovní sešit na str. 46 a zkontrolujte si cvičení, která máte mít vyplněná a udělejte i 

cv. 4 na str. 47 (Lucy vám pokládá otázky, vy sami za sebe odpovídáte): 

 



 
 

 
 



5. Zapište si prosím do sešitu slovíček nová slovíčka ze str. 83 (prac. sešit), odstavec C a D. Naučte 

se je prosím.    

 

6. Posílám odkaz na aktualitu č. 1: 

 

DALŠÍ NAKAŽENÝ BRITSKÝ POLITIK. Po britském premiérovi je další zástupce vlády testovaný 
pozitivně na COVID-19, konkrétně ministr zdravotnictví Matt Hancock. O výsledcích testů podobně 
jako premiér informoval na svém twitterovém účtu. Napsal, že příznaky má mírné a pokračuje v 
práci z domova. 

Matt Hancock 
✔@MattHancock 
 

 

 
Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus. 
 
I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.  
 
Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives 

  

7) Posílám odkaz na aktualitu č. 2: 

https://www.ahaonline.cz/galerie/zhave-drby/268068/sokujici-rozhodnuti-prince-williama-
chce-opustit-kate-a-deti?foto=3 

 

8) Napište mi prosím emailem nebo sms-kou, jak vám to nové učivo (předpřítomný čas) jde. 

Thanks.  

 

Email: misa.king@email.cz   Mob. +420 607 283 004  

 

Happy Easter!  
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