
Domácí práce pro žáky třídy 7. A a 7. B od 27.4. do 30.4.  

 

Předmět: ANJ 

Pedagog: Bc. Michaela Králová  

 

Topic: U5 – Zkušenosti  

 

1. Připomínám zřízení účtu pro používání QUIZLETu – prosím IHNED, kdo ještě neudělal, zatím 

se přihlásilo 7 z 15. Účelem je procvičit si nová slovíčka k lekci U5, část A-B. 

 

2. Prosím napište si další slovíčka z lekce 5, část D. 

 

3. Zkontrolujte si prosím výsledky poslechu z učebnice na str. 57, cv. 7: 1a, 2b, 3b, 4b, 5a, 6a, 7a, 8a 

Zkontrolujte si prosím věty z učebnice na str. 59, cv. 2: 

1. Sweet Sue (nebo „She“, jak chcete) hasn´t flown in a balloon.   

2. Sweet Sue … played … 

3. Smart Alec (nebo „He“, jak chcete) … won … 

4. Sweet Sue … climbed ….  

5. Smart Alec … travelled … 

6. Sweet Sue … played … 

7. Smart Alec … visited …  

8. Smart Alec … fallen …  

 

4a: 1. ever, 2. never  

 

3. Otevřete si prosím učebnici na str. (60-61), klikněte prosím na tento odkaz 

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

vyberte zelený PROJECT (level 3) a pusťte si další poslechy k UNIT 5 – Audio – Page 60, 61. 

Výsledky ke cv. 2 na str. 60 si prosím zapište do sešitu gramatiky (napište anglicky datum a pište 

celé věty prosím). Vyhledejte v prvním textu věty, jak zadává cv. 3a, spojte výrazy s obrázky ve cv. 

4a (stačí na folii, pokud máte). Odpovězte do sešitu na otázky ve cv. 4c (Které věci v seznamu 

mohou být recyklovány, atd.) a do sešitu zapište také výsledky poslechu ze cv. 5a a 5b.  

Vyfoťte mi stránku ze sešitu a pošlete prosím do 3.5.2020.  

   

4. V pracovním sešitu na str. 48 prosím vyřešte cv. 3a (přeskládaná písmena) a ve 3b prosím 

přiřaďte k obrázkům správná spojení. Ve cv. 4 na str. 49 vytváříte správná spojení, co můžete dělat 

na letním táboře a ve cv. 5 tvoříte věty, co už Isabel dělala (She has … -ed nebo 3. tvar neprav. 

sloves) nebo nedělala (… hasn´t …) – u obrázků máte fajfku nebo křížek. Do cv. 6 píšete věty, co 

vy sami jste už dělali, anebo nikdy nedělali (např. I have never …).  

Ve cv. 7 je spojení předpřítomného času s minulým, mrkněte do sešitu, jak jsme si písemně 

vysvětlovali rozdíl (u minulého času přesně víte, kdy se něco stalo, kdežto u předpřítomného ne, 

např. I have done it. X I did it yesterday.  

 

5. První on-line setkání k ANJ proběhne za týden ve čtvrtek 7.5., sledujte prosím kalendář 

v TEAMS. Thanks.   

 

Best regards, MK 

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