
Plán domácí výuky od 1. 6. do 5. 6. 2020 - Anglický jazyk VII. B 

1. Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Tvary předpřítomného času prostého: 

a) Paul / visit   f) I / leave 

Paul has visited   I have left 

Paul hasn´t visited  I haven´t left 

Has Paul visited?  Have I left? 

 

b) They / come   g) My mum  / buy 

they have come  my mum has bought 

they haven´t come  my mum hasn´t bought 

Have they come?  Has my mum bought? 

  

c) Jane / look   h) Mark /  speak 

Jane has looked   Mark has spoken 

Jane hasn´t looked  Mark hasn´t spoken 

Has Jane looked?  Has Mark spoken? 

 

d)We / play   i) They  / make 

we have played   they have made 

we haven´t played  they haven´t made 

Have we played?  Have they made? 

 

e) Sam / eat   j) You / travel 

Sam has eaten   you have travelled 

Sam hasn´t eaten  you haven´t travelled 

Has Sam eaten?  Have you travelled? 



 

2. Uč se slovíčka 5a, 5b – ústně i písemně a zopakuj se nepravidelná slovesa 

 

3. Tento týden budeme procvičovat Předpřítomný čas prostý. Nejdřív si znovu přečti ten dlouhý 

zápis z minulého týdne, ať víš, jak se předpřítomný čas prostý tvoří. Pak udělej tato cvičení: 

Učebnice  

str. 56, cv. 1a – nejdřív procvičíme slovíčka a fráze pro vyjádření zkušeností. K 1. – 6. doplň správné 

sloveso z nabídky. Napiš do sešitu English: 

např. 1. win  a competition, a race 

 

str. 57, cv. 7a – do sešitu English napiš věty v předpřítomném čase. Co se těm lidem už přihodilo? Co 

už udělali? Zvládli? nebo Neudělali? Nezvládli? A je kladná věta, B je záporná věta. 

Vzor: 

1A: He has been on the radio. 

1B: He hasn´t been on TV. 

2A: She has read Oliver Twist. 

2B: She hasn´t read A Chrismas Carol. 

atd.  

 

Pracovní sešit: 

str. 44, cv. 1 – doplň do vět tvar HAVE nebo HAS 

str. 45, cv. 5 – doplň k obrázkům věty v předpřítomném čase. Použij výrazy z rámečku. 

str. 45, cv. 6 – doplň rozhovory pomocí sloves v záporu předpřítomného času. Přečti si vzor v 1.  

str. 46, cv. 1 – do křížovky doplň třetí tvary nepravidelných sloves nebo –ed u pravidelných sloves 

 

4. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi Project 3 a v lekci 5 – Unit 5 

v části Vocabulary si znovu zkus cvičení 1 – Exercise 1: Experiences. V části Grammar udělej cvičení 1: 

Exercise 1: Present perfekt. 

Také hraj hry v části Games. 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs


 

5. Procvičování pomocí her. Na této webové stránce si můžeš trénovat slovní zásobu a gramatiku. 

https://www.gamestolearnenglish.com 

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní e-mail – fojtikova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku.  Na e-mailu nebo přes EŽK také čekám na vypracované úkoly 

(naskenované nebo přepsané ve Wordu) a také třeba na zprávu, jak se vám učení vede a jak se máte.  

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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mailto:fojtikova@9zszlin.cz

