
7. třída Anglický jazyk 6. část Kodadová Haferníková 

- minulý týden jsme začali druhou lekci, nyní v ní budeme pokračovat 

- nezapomeňte, že nyní jsme u času přítomného, jak jste si zopakovali, používáme tedy tázací 

do/does a záporné don´t/doesn´t 

- nejprve navážeme na cvičení, které jste měli za dú 

 - ps s. 11 – cv. 2B – z rozhovoru Sheeny s reportérem jste se dozvěděli mnoho informací,  

podle nich napíšete jednoduché, krátké textíky o Sheeně a jejím bratrovi 

- u Sheeny napíšete, čím chce jednou být, kdy trénuje, kdy dělá úkoly, jak 

jezdí do klubu 

   - u bratra napíšete, co rád dělá, čím se zabývá ve volném čase, čím chce být.  

   - u obou textů dávejte pozor na –S na konci slovesa (pokud to není záporná  

věta s doesn´t – tam už –S je)  

- ps s. 11 – cv. 3 – za použití dvou slov z napsaných vět pojmenujete věc na obrázku 

  - např. 1 – slova ball + golf = a golf ball (golfový míček) 

 - cv. 4 – napíšete, zda činnosti na obrázcích máte / nemáte rádi, dvě činnosti jsou navíc 

  - činnost spojená se slovesem LIKE má vždy na konci příponu –ING! 

  - každá věta bude začínat buď I like…, nebo I don´t like… 

 

- uč. 15 – cv. 5 – zahrajete si na reportéra sportovních novin a vytvoříte otázky pro rozhovor se  

slavným sportovcem, k osmi nápovědám ze cvičení (tázacím a dalším výrazům) 

přidávám ještě český význam otázek, které máte přeložit: 

  - Který sport hraješ? Kde trénuješ? Kdy trénuješ? Proč tento sport děláš? Jezdíš na  

soutěže? Pomáhají ti rodiče? Dělají tvoji přátelé tento sport také? Je to drahý sport? 

- nezapomeňte na slovosled otázky – tázací výraz + do/does + osoba + sloveso  

v infinitivu 

- pozor u poslední otázky se slovesem být – tam otázku vytvoříte jen slovosledem –  

sloveso být bude jako první 

- až budete mít hotové otázky, vymyslíte pro ně vhodné odpovědi – máte 2 možnosti: 

 1) odpovídáte sami za sebe, protože sami nějaký sport děláte 

 2) „převtělíte“ se do oblíbeného sportovce a budete odpovídat jeho/jejím  

jménem – potřebné informace pro odpovědi buď znáte, nebo si je 

dohledáte 

 

Odevzdání úkolů ke kontrole: 

Hotové úkoly pošlete mailem na adresu hafernikova@zskasejovice.cz do čtvrtka 30. 4. 


