
AJ 7. roč. skupina Mgr. Flajšmanové – ODEVZDAT do 14.6. 

Zdravím všechny sedmáky. Přestože se s některými uvidíme brzy ve škole, distanční výuka i 

nadále pokračuje, takže posílám předposlední úkoly. Plňte je poctivě a zadání čtěte vždy 

pečlivě, to je základ úspěchu. 

Řešení úkolů z minulého týdne – opravuj si barevně 

Cvičení 1: Vyber správnou možnost (nezapomeň, že vybíráš ze 3 možností)- řiď se 

nápovědami slov(žlutě), která se pojí s danými časy. Doplňuj nejlépe přímo do textu. Pokud 

píšeš do sešitu, stačí jen slovní spojení - neposílej 

1. My brother play/ plays/ is playing PC games every day. 

2. I never drinks/ drink/ I am never drinking alcohol. 

3. I can´t hear you. The dog bark/ barks/  is barking (štěkat). 

4. Laura sit / sits / is sitting between her parents. 

5. We study / studies/ are studying vocabulary every day. 

6. My parents travels /travel/  are travelling to Italy every year. 

7. My children has / have / are having breakfast now. 

8. Every afternoon we goes / go / are going out with our dog. 

9. My mum wash up / washes up / is washing up every day.  She  wash up/ washes / is 

washing up now. 

10. My dad drive / drives / is driving a car now. My dad drive  /drives /  is driving a car 

every Sunday. 

 

Úkoly pro tento týden 

Rozcvička: 

PS str. 15/4 - v oválku jsou zapsané celé rozhovory, kolik je pod nimi puntíků černých a 

bílých, tolik máš rozdělit vět s doplněnou interpunkcí (čárkami, tečkami, otazníky, apostrofy, 

velkými písmeny, …)  - každý rozhovor začíná přibližně v místech, kde na hodinách najdete 

číslo 9 - pošli 

 

Nejprve  si znovu důkladně zopakuj oba časy přítomné – prostý i průběhový, jejich použití, 

tvoření. Pak vypracuj daná cvičení. 

přítomný čas prostý- děj probíhá pravidelně, opakovaně  (zjednodušeně 1 slovo v kladné 

větě) 

                 slova: every day, every month, usually, normally, often, always,never, every..… 

                 u he, she, it si musím dát pozor na přidání -s! 

  

přítomný čas průběhový – děj probíhá zrovna teď, nebo popisujeme, co se děje na obrázku 

                slova: now, at the moment, today,this week,…     (zjednodušeně 2 slova – to s-ing) 

                am/ is / are + sloveso v ing tvaru 



uč. str. 19/6 – Před několika dny Sweet Sue poslala e-mail své kamarádce Sophii. Dej 

slovesa v závorkách do správného tvaru – prostý nebo průběhový podle výše uvedených 

pravidel - pošli 

 

PS str. 15/ 3a – do textu e-mailu doplň slovesa z nabídky ve správném tvaru času 

přítomného prostého nebo průběhového, časová slovíčka ve větách ti napoví, který čas máš 

použít  - některá slovesa můžeš použít i víckrát – neposílej, zkontroluješ si podle webu za 

týden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


