
7. třída Anglický jazyk 7. část Kodadová Haferníková 

- tento týden budeme pokračovat s fotopříběhem dětí, které provází učebnicí 

- uč. 16 cv. 1 – přečtěte a poslechněte si příběh o tom, jak se Kelly stýskalo  

(https://uloz.to/file/bIXNQaUHDDdZ/11-stopa-11-mp3), poté odpovězte na otázky v 

části 1b, pokuste se celou větou 

 - cv. 2 – dle příběhu dětí doplňte do vět jména osob, kterých se věta týká 

- prac. sešit s. 12 cv. 1 – příběh z učebnice je zde převyprávěn ještě jednou, doplňte slova z nabídky  

nad obrázkem do správných vět, každé použijte jen jednou, učebnice vám  

napoví, co kde má být 

  - cv. 2 – na každém řádku rozhovorů chybí jedno slovo, jsou to zájmena, pomocná  

slovesa, členy apod. Pokuste se je do vět doplnit. 

 

Vzhledem k tomu, že v lekci se bude opakovat vyjádření budoucího času pomocí going to, zapište si 

tvoření jednotlivých tvarů. 

Going to 

- tvar používáme pro vyjádření budoucnosti, která je v plánu, k něčemu se chystáme, máme něco 

v úmyslu 

Budoucí čas pomocí going to

kladná věta záporná věta krátká odpověď
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https://uloz.to/file/bIXNQaUHDDdZ/11-stopa-11-mp3


- nyní se vraťte k učebnici, s. 17 cv. 6 - Vicky mluví s Justinem o plánované párty, z jednotlivých slov  

vždy vytvoříte nejprve Vickynu otázku a z druhého řádku 

Justinovu odpověď. Obojí bude v čase budoucím s going to, 

tak jak je udělaný vzor pro 1. 

 

 

Odevzdání úkolů ke kontrole 

Hotová cvičení pošlete mailem ke kontrole na adresu hafernikova@zskasejovice.cz do čtvrtka 

7. května. 


