
7. třída Anglický jazyk 12. část Kodadová Haferníková 

- blížíme se k závěru 2. lekce, tento týden se budeme věnovat opakování obou přítomných časů jak v učebnici, tak i 

v pracovním sešitě a tvaru going to 

- příští týden už si jen napíšete opakovací test na internetu, jako píšete třeba z dějepisu apod., a … pozor … budete mít 

pro tento školní rok hotovo  to je radosti, co? 

 

- nejprve slíbené výsledky cvičení 3 ze strany 17 pracovního sešitu: 

 1. No, thanks. I’m going to the cinema. 

 2. Do you want to watch TV? No. I’m going to sit in the garden and read a newspaper. 

 3. How do you get to school? Do you go on the bus? No, I go by car. My mum takes me when she goes to work. 

 4. What did you do at the weekend? On Saturday I had a game of tennis in the morning. 

5. According to this survey British kids are becoming a generation of couch potatoes. Yes, life is too easy for 

them, but it’s the same all over the world. 

6. Are you running in the London Marathon in this picture? Yes, and in the other one, I’m rowing in the 

Olympics. 

 

- sb 25 cv. 3 – věty doplníte slovesy ze závorky buď v čase přítomném prostém, nebo přítomném  

průběhovém, nápovědou jsou časové výrazy ve větách 

- wb 67 cv. 1 – věty doplníte slovesy ze zadání, vždy je to dvojice vět přítomných prostých a  

průběhových 

 cv. 2 – spojení slovesa like s další činností je se příponou –ing (přesně jak je nadpis cvičení) 

  - podle tabulky zájmů doplníte věty, co mají a nemají rádi 

 

1) Doplňte věty tvarem going to a slovesem z tabulky 

1) Look at the man on the bridge! I think he ___________________  

 

1) I don't feel well. I think I _____________________ 

2) It's so cold and look at those clouds! I think it ______________________ 

3) This film is so boring. We ______________________ 

4) Sally's wearing her best clothes. She __________________________________ 

5) Hurry up! It's nearly ten o'clock! You _________________________ 

6) ‘Do you want to walk to the shops?' 'No, I __________________________ 

 

2) Změňte tyto věty do času budoucího pomocí going to: 

0. I leave at 7 o'clock.  →→→ I am going to leave at 7 o’clock. 

1. It is raining.  

2. They go on holiday to Greece.  

leave       be sick       drive       snow       be late       jump       have a job interview 



3. She buys many presents for his birthday.  

4. We go to the cinema on Friday.  

5. He doesn't eat in a restaurant.  

6. He invites them.  

7. Mary isn't laughing. 

 8. How much money do they save? 

 

Odevzdání úkolů ke kontrole: 

Hotová cvičení pošlete ke kontrole mailem na hafernikova@zskasejovice.cz do pátku 12. června. 


