
7. třída Anglický jazyk 11. část Kodadová Haferníková 

- tento týden se budeme věnovat hlavně čtení a poslechu 

- sb. 20 ex. 1 – přečtěte si text o The Couch potato generation, slovníček vám pomůže s významem 

 - ex. 2 – na obrázcích jsou věci, o kterých hovořila studie zmiňovaná v článku 

  - ke každému obrázku napište větu, co jste se o ní z článku dozvěděli – první věta  

s knihou je vzorově utvořená 

  - používáte jen čas přítomný prostý 

- sb. 21 ex. 5 – poslechněte si průzkum mezi dětmi, co si o zmiňované studii myslí, jestli s ní souhlasí,  

nebo ne, k jakým tématům se budou vyjadřovat 

  - překreslete si červenou tabulku do sešitu, jsou v ní zaznamenány údaje z rozhovoru  

s Mikem 

  - vaším úkolem je doplnit, co říká Mike o fotbalu a poté zbývající tři děti 

  - budou se vyjadřovat k některým tématům z rámečku pod obrázky 

  - zapisovat můžete anglicky nebo česky 

- https://uloz.to/file/y6LZkJSWT5ch/14-stopa-14-mp3 

- wb. 16 ex. 1 – přečtěte si novinový článek o oceněném chlapci, pod textem doplníte jeho dotazník  

získanými informacemi 

 - ex. 2 – vyplníte dotazník o sobě, v zadání si vyberete, na jakou cenu se nominujete 

  - část b) je nepovinná 

   - v ní použijete informace z dotazníku a doplníte novinový článek o vašem  

ocenění (v podstatě kopírujete článek o Danielovi z cv. 1, jen upravujete 

informace) 

- wb 17 ex. 3 – do vět doplníte členy a/an, the nebo nic, nezapomeňte, že a/an je jen pro číslo  

jednotné, the používáme pro nějakou jasně určenou nebo opakovanou věc, nic 

nedoplníte v případě, že se jedná o nějaké ustálené spojení 

- doplňujte podle zkušenosti 

- cvičení nemusíte posílat, příští týden vám sdělím řešení 

 - ex. 4 – jednotlivé věty spojíte do dlouhého souvětí, použijete spojky ze zadání and / but /  

because (a/ale/protože) 

- dávejte pozor na význam vět, na každé spojení se hodí jen jedna z daných spojek 

 

 

Odevzdání cvičení ke kontrole 

Hotová cvičení pošlete mailem ke kontrole na hafernikova@zskasejovice.cz do pátku 5. června. 

https://uloz.to/file/y6LZkJSWT5ch/14-stopa-14-mp3

