
Plán domácí výuky od 8. 6. do 12. 6. 2020 - Anglický jazyk VII. B 

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

Učebnice str. 56, cv. 1a – správná slovesa: 

1. win 2. see 3. visit 4. ride 5. be 6. do 

 

Učebnice str. 57, cv. 7a – kladné a záporné věty v předpřítomném čase: 

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. 

3A: They have won a Champions League. 

3B: They haven´t won UEFA. 

4A: She has broken her leg. 

4B: She hasn´t broken her arm. 

5A: They have seen Star Wars. 

5B: They haven´t seen Casino Royal. 

6A: They have run London marathon. 

6B: They haven´t run New York marathon. 

 

Pracovní sešit str. 44, cv. 1 

1. have  2. have  3. have  4. has  5. have  6. has  7. has 

 

Pracovní sešit str. 45, cv. 5 

2. They have found gold. 

3. He has caught a fish. 

4. They have flown in a plane. 

5. They have bought a car. 



6. They have seen a ghost. 

 

Pracovní sešit str. 45, cv. 6  

2. No, I haven´t bought anything. 

3. I´d love to. I haven ´t seen it. 

4. No, I haven´t met her. 

5. Yes, but I haven´t won. 

6. I don´t know. I haven´t listen to it. 

 

Pracovní sešit str. 46, cv. 1  

Zkontroluj si třetí tvary nepravidelných sloves podle seznamu nepravidelných sloves. Pravidelná 

slovesa:  climbed, played, travelled, stopped, visited 

 

2. Zopakuj si slovíčka 5a, 5b a začni se učit slovíčka 5c, 5d 

 

3. Tento týden budeme číst a procvičovat Předpřítomný čas prostý.  

Reading: Have you ever climbed a mountain? 

Učebnice str. 58 – přečti si text nebo si jej poslechni na: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_3_Third_Edition_CD2_Track_

16.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

Učebnice str. 59, cv. 2 – do sešitu English napiš, jestli se věta týká Sweet Sue nebo Smart Aleca. 

Např. 1. Sweet Sue  

 

Procvičování: Předpřítomný čas prostý 

Učebnice str. 59, cv. 6a – do sešitu English napiš o sobě věty v předpřítomném čase – kladné nebo 

záporné s never. 

např.  1. I have ridden a bike. 

 2. I have never won a prize. atd. 

 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_3_Third_Edition_CD2_Track_16.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_3_Third_Edition_CD2_Track_16.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


Pracovní sešit str. 46, cv. 2 – napiš kladné nebo záporné věty v předpřítomném čase o tom, co se ti 

stalo nebo nestalo. 

 

Pracovní sešit str. 46, cv. 3 – poskládej ze zadaných slov otázku v předpřítomném čase 

 

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 Grammar udělej cvičení 2: Exercise 2: Present perfect: questions a cvičení 3: Exercise 3: 

Present perfect: ever and never. 

Také hraj hry v části Games. 

 

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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