
Úkoly z anglického jazyka 7. ročník -  15. -19. 6. 2020 

 

Ahoj kluci a děvčata, 

zdravím Vás už ani nevím pokolikáté v průběhu našeho společného distančního studia. Tímto 

způsobem výuky se připravujete nejen do angličtiny, ale i ostatních předmětů již více jak 3 

měsíce. Spoustu z vás to naučilo samostatnosti, odpovědnosti, organizovat si svůj čas, 

spoléhat se především sám na sebe a své schopnosti a dovednosti. Vím, že ne vždy to bylo 

pro Vás jednoduché a že všechno to, co jsme se společně naučili, využijete v příštím školním 

roce. A právě příští školní rok ukáže, kdo jak studoval a jak přistupoval k plnění svých 

povinností. Z dlouholeté zkušenosti vím, že vydaná energie se určitě zúročí ve vašem příštím 

studiu.  

Omlouvám se všem z Vás, kterým jsem nestihla poslat zpětnou vazbu na vaše zaslané 

úkoly. Usilovně na tom pracuji, abyste měli všichni hodnocení své práce co nejdříve. Ale učit 

prostřednictvím PC a být ve třídě s Vámi je velký rozdíl. Přečíst si každý zaslaný úkol, opravit 

chyby a poslat každému z Vás mail, zabere daleko více času, než když si chyby opravujeme 

společně ve třídě. Proto jsem nesmírně ráda, že se s některými z Vás uvidím tento týden opět 

ve škole. 

Do konce školního roku nám chybí přesně 15 dnů. A tak jak každý školní rok i tento, i když byl 

tak výjimečný a neobvyklý, budeme my učitelé hodnotit vaší půlroční práci ve škole a doma. 

Určitě to nebude pro mě jednoduché, ale od spousty z vás mám známky do 13.3, kdy jste 

zůstali doma, budu se opírat o vaše práce, které jste mi posílali mailem a v neposlední řadě i 

o známku, kterou jste měli v 1. pololetí. Právě z tohoto důvodu vám již nebudu posílat žádné 

úkoly k samostudiu, spíše budu čekat na zaslání těch úkolů, které jste mi ještě neposlali. A 

protože budu tento týden již s vámi ve škole, tak si některé věci spolu vysvětlíme, 

zkontrolujeme a dodatečně pobereme. 

Tady jsou úkoly pro Vás na tento týden: 

1) zůstává  učení a opakování slovní zásoby - celá 1. lekce, plus nepravidelná slovesa – 

všechny tři tvary 

2) dokončit všechna cvičení a úkoly z předešlého samostudia  

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

www.oup.com/elt/project 

 

Mějte se moc hezky a už se těším, až se společně potkáme opět ve škole. 

 


