
Anglický jazyk    7.třída  Havlíčková  práce do 3.4 

1. Přelož (nezapomeň, že každá angl. věta musí mít podmět, a pozor na správný čas) do sešitu 

Včera jsem byl s rodiči v Praze. Nejprve jsme navštívili obchodní centrum. Koupil jsem si nové 

boty, ale rodiče si nechtěli nic koupit. Potom jsme šli do restaurace a dali jsme si oběd. 

Teď už jsme doma a sedím ve svém pokoji a píši domácí úkol. Domácí úkoly dělám každý den, 

když přijdu ze školy domů. Před chvilkou jsem volal kamarádovi. Nebyl doma. Co dělá? Chtěli 

jsme jít ven a zahrát si fotbal. Obvykle nechodíme ven, protože máme trénink, ale dneska ho 

nemáme a tak můžeme dělat, co chceme. 

2. Opakuj si nepravidelná slovesa 

3. Dodatek prezentaci  –  kromě toho, co už jsem psala, připrav si neznámá slovíčka, která jsou 

nutná k pochopení. Pozor, snaž se připravit popis slovíčka ne jen překlad (jako u testů z RaR, 

což znáš) 

4. V časopise RaR vyhledej následující slova 

 something that is similar to a hair, some animals have it or them near their mouth or nose 

 happiness, good mood 

 sharp parts on paws of some animals, strong sharp nails of animals 

 a green plant consisting of 3 or more parts, it means happiness 

 precious metal 

 a  goblin that usually has red hair, a red beard, green clothes  and a lot of gold 

 a place under  your arm 

 very small, tiny animals like bees, flies etc. 

 a musical instrument, a symbol of Ireland 

 Irish potato pancake 

 a place or a factory where beer is produced 

 if you can´t see 

 to move in water 

 if you can live forever 

 some amount of money  paid to the government 

 a rest of a person that can´t be seen 

 

5. učebnice str 70 – přečti si text, srovnej obrázky podle příběhu, snaž se podle obrázků 

převyprávět příběh 


