
Aj 7.třída – Z.Sovová – Příprava od 30.3. – 3.4. 

Zdravám vás sedmáci, 

Děkuji za zaslání zpětné vazby a projektu – je vás ale bohužel velmi málo. Zpětnou vazbu a projekt 
mám zatím od Anety, Kristýny, Míši a Ondry. Prosím i ostatní, aby mi co nejdříve v tomto týdnu zaslali 
vypracovaný projekt z lekce 2!!!!!!!! 

Ráda bych tento týden všem z vás zavolala. Projedeme si slovní zásobu z nové lekce a také překlad ze 
str. 31 + prac. list. Prosím o zaslání tel. čísla na mail sovova.zuzana@centrum.cz  

Tento týden začneme novou látku – Minulý čas – Past simple 

Zapiš si do sešitu: Past simple to be – Minulý čas slovesa být 

I was – Já byl   we  were – my jsme byli 

He was – On byl  you were – vy jste byli 

She was – ona byla  they were – oni byli 

It was – to bylo 

Zápor: Tvoříme přidáním slovíčka Not 

I was not (wasn´t) – Já nebyl(a)          We were not (weren´t) – my jsme nebyli 

He wasn´t – on nebyl          you weren´t – vy jste nebyli 

She wasn´t – ona nebyla                      they weren´t – oni nebyli 

It wasn´t – to nebylo 

Uč. Str.32/ 2 – poslech a čtení – poslechni si, přečti a pokus se přeložit. Zjisti, kde byli tito lidé 
minulou sobotu. Zde posílám odkaz na naší učebnici 
https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs , zde si otevři Audio a podle čísla 
strany a cvičení si pusť daný poslech. Procvič si tak výslovnost, věty opakuj nahlas (i vícekrát).  Můžeš 
si  zde současně procvičovat i slovní zásobu, gramatiku, jsou zde i testy a slovíčka. 

V případě potřeby volej na tel. č. 732246585, ráda ti pomohu. 

Uč. Str. 33/4a – napiš věty do školního sešitu a doplň was/were 

https://www.youtube.com/watch?v=81YU6h2yI_Y Zde posílám odkaz na hezké vysvětlení gramatiky 
na youtube – prosím opakujte si výslovnost  

 

Hezký týden 

S pozdravem 

Zuzana Sovová 


