
7. třída Anglický jazyk 2. část Kod. Ha. 

- nejprve si ještě jednou zopakujte tvoření minulého času z pracovního sešitu strana 74,75 

- na procvičení vytvoříte v prvním cvičení otázky k odpovědím – otázka a odpověď mají použité stejné 

sloveso, jen otázka ho použije v infinitivu, sloveso být dělá vždy všechny tvary samo! 

- ve druhém cvičení přeložíte zadané věty do angličtiny 

1) Write questions for these answers (použijte tázací výrazy ze závorky na začátku vašich otázek)  

a) 

     They went on holiday in July 2000. (When) 

b) 

     They travelled by plane. (How) 

c) 

     They stayed in there for one week. (How long) 

d) 

     They visited Buckingham palace. (What) 

e) 

     They went shopping at Oxford Street. (Where) 

f) 

     They bought many presents. (What) 

 

2) Translate: 

a) On sledoval televizi. 

b) To pršelo včera. 

c) Oni šli do kina včera večer? 

d) Já nebyl v Anglii minulý měsíc. 

e) Vy jste četli tuto knihu? 

 

- učebnice strana 12, cvičení 1 – přečtěte si text o rodině Kelly, nakreslete si do sešitu jejich strom 

života a doplňte jména jednotlivých členů 



 - pro správné pochopení textu si projděte slovíčka! 

- s. 13 / cv. 2 – podle textu doplníte do vět jména osob 

- odpovězte na následující otázky, nejlépe celou větou: 

 a) How many grandchildren has Frank got? 

 b) How many grandchildren has Harry got? 

 c) Is Todd Penny´s nephew? 

 d) How many children has Margaret got? 

 e) Is Sylvia Emma´s sister? 

 f) Is Mark Penny´s husband? 

 g) How many granddaughters has Anne got? 

 h) Is Mary Bab´s mother? 

 i) Are Quincy and Todd brothers? 

 j) Is David Kelly´s uncle? 

- s. 13 / cv. 3 – do sešitu si doplňte tabulku s názvy členů rodiny 

- pracovní sešit s. 8 / cv. 1 – prohlédněte si jiný strom života, pojmenujte jednotlivé rodinné vztahy 

(např. Neil je Philův …. otec.) 

 

Odevzdání úkolů ke kontrole: 

Splněné úkoly odevzdáte ke kontrole nejpozději do pondělí 30. 3. 

Cvičení z učebnice napsaná v textovém editoru nebo naskenované/vyfocené mobilem v sešitě 

pošlete ke kontrole mailem na adresu hafernikova@zskasejovice.cz 

U cvičení z pracovního sešitu stránky naskenujte/vyfoťte mobilem a pošlete jako přílohu mailem na 

výše uvedený kontakt. 
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