
Úkoly z anglického jazyka - samostudium 7. ročník – 4. – 7.5. 2020 

Ahoj kluci a děvčata, 

další měsíc je za námi a máme tu květen. Do konce školního roku, který je jiný 

než všechny Vaše předešlé školní roky, zbývají pouze 2 měsíce. Tento týden 

byste opět chodili do školy pouze 4dny. V pátek 8. 5. je státní svátek, a pokud 

nevíte, proč tento den slavíme, určitě se to dovíte v dějepise nebo v občanské 

výchově. Věřím, že máte pořád dostatek sil na zvládání všech úkolů, které na 

Vás čekají i v tomto týdnu.  

Tady jsou: 

1) workbook (k Projectu  2, starý červený) - str. 68 – 69 – zopakujte si tvoření Past 

simple tense (kladná, záporná věta a otázka)  

2) přeložte do sešitu Grammar tyto věty a pošlete mi je ke kontrole : 

1. Tomáš měl v sobotu narozeninovou oslavu. 

2. Co jste dělali včera odpoledne? Byli jsme v lese na procházce. 

3. Vyvenčil si psa? Ne. Před hodinou hodně pršelo. 

4. Rodiče nám koupili nový bazén minulý týden. 

5. Nechodili jsme do školy, učili jsme se doma, když byla karanténa. 

6. Proč sis včera neuklidila pokoj? Necítila jsem se dobře, bolela mně hlava. 

7. V neděli jsem vstával v 9,00hodin. 

8. Před týdnem někdo ukradl kamarádovi kolo. 

9. Bratr snědl včera na oběd 8 knedlíků. 

10. Toto malé kotě přinesla domu Zuzka před týdnem. 

3) nezapomeňte si opakovat nepravidelná slovesa – všechny 3 tvary 

4) procvičování slovní zásoby, mluvnice, poslech, čtení –  

www.oup.com/elt/project 

Dovoluji si Vás opět upozornit na možnost využití četby zdarma na platformě 

OLB ( Oxford Learner’s Bookshelf). 

Vytvoření uživatelského účtu na Oxford Learner´sBookshelf je velmi snadné, 

můžete zde aktivovat četbu a vybrat si ze 148 titulů zjednodušené četby Oxford 

University Press (nabídka četby zdarma platí do 30. 6. 2020). 

Oxford Readers Collections jsou v úrovních A1 –B1/B2, stačí si vybrat. 

http://www.oup.com/elt/project


Věřím, že to může být pro Vás přínosem i rozptýlením, zvláště v této době. 

Odkaz jak si vytvořit uživatelský účet najdete v samostudiu na minulý týden. 

 

Přeji Vám hodně zdraví, pozitivní energie a ať se Vám vše daří. 

 

 


