
Úkoly z anglického jazyka - samostudium 7. ročník – 11- 15. 5. 2020 

Ahoj kluci a děvčata, 

čas běží jako voda a tento týden to budou právě 2 měsíce, co nechodíte 

pravidelně do školy, ale vzděláváte se doma: učíte se slovíčka, čtete si anglické 

texty, učíte se nepravidelná slovesa, vypracováváte domácí úkoly a pracovní 

listy atd. Chci touto cestou pochválit všechny ty, kteří mi pravidelně posíláte ke 

kontrole své domácí úkoly, a opětovně i ty, které jsem Vám dala přepracovat 

nebo dodělat. Chybí nám akorát vzájemná ústní komunikace, která je pro výuku 

cizího jazyka tak důležitá. Proto se budu snažit vytvořit prostor pro naše 

společné videokonference, kde bychom se mohli nejenom vidět, ale hlavně 

slyšet. 

A protože je mezi Vámi ještě pořád spousta takových žáků, kteří mi neposlali 

ještě ani jediný pracovní list nebo vypracovaný domácí úkol, rozhodla jsem se 

tento týden nepřidávat vám žádné nové úkoly. Zůstávají k dopracování všechny 

ty z minulých samostudií. 

 

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 

 

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

 

 

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

