
 

Aj 7.ročník – Korešová 

Práce a odkazy na týden od 11.5. do 15.5.2020 

 

Opakování: tvoření času předpřítomného jsme již zkoušeli, ale stále ne všichni úplně víte, jak na to. 

Prohlédněte si tyto 3 příklady – věta oznamovací : I have written a letter. 

                                                          věta záporná : I haven´t written a letter. 

                                                            otázka:  Have you written a letter?  

Napište do sešitu, co se ve všech 3 větách opakuje a jak nazýváme tvar slovesa written. 

Nezapomeňte, máme 2 skupiny sloves : pravidelná + nepravidelná. Kam patří červeně vyznačené 

sloveso z těchto vět? Pokud se již lépe orientujete, napište správné řešení tohoto malého testu do 

sešitu:  

1. The weather _________________ (be) awful in the past few days. 

2. 2. We _________________ (wash) the dishes. They’re clean now. 

3. 19. It _____________________ (not rain) yet today. 

4. 16. We _________________ (not have) a party for ages. 

5. How long ______________________ (Vicky, have) that camera? – For about a month. 

Shlédni video, které také pomůže : 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-videos-grans-

adventures-worksheet.pdf - pod obrázkem jsou další aktivity k tématu, zkus otevřít záložku An 

aktivity for the video a vyzkoušet, jak jsi rozuměl rozhovoru. Následně můžeš zkontrolovat svoji 

úspěšnost/ Answers/. 

 

Práce s učebnicí: str.61 cvič. 5a – reading and listening – posledně jsme četli o jedné osobnosti / a 

mnozí správně napsali : Siru Edmundovi Hillarym / a v následujícím textu se něco dozvíme o dalším. 

Jeho jméno je přímo nad obrázkem. Vaším úkolem ale dnes je vybrat správnou odpověď na otázku : 

Why is he swimming in the Antarctic ?  Výběr možných odpovědí najdeš nad obrázkem. Zapiš celou 

větou do sešitu. / page 61, Excercise 5a /  

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs   

 

Práce v pracovním sešitě: str. 49 cvič. 1 – poslechové cvičení- zaškrtni věci, o kterých se mluvilo 

                                                             cvič. 2 – udělej si Quiz  

 

Have a nice week again and don´t forget to send everything. koresova@lobkovicovo.cz 
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