
7. třída   Zuzana Sovová   13. Týden     1.6. – 5.6.2020 

Dobrý den, 

Zdravím vás v prvním květnovém týdnu a přeji hezký „Den dětí“. 

Moc z vás mi bohužel úkoly neposlalo – vše doplňte a pošlete. Nezapomínejte, že vás podle toho 
budu hodnotit na vysvědčení!!! Kdo poctivě pracujete a pravidelně úkoly posíláte, budete odměněni 
hezkou známkou. 

 

Lekce 3c – učebnice str. 36/1 – přečti a poslechni si věty (z odkazu níže) a přiřaď je k obrázkům 
v učebnici. Zapiš do školního sešitu. 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=cz&selLanguage=cs  (klikni na page 36, 
exercise 1) 

Zapiš do sešitu: Nepravidelná slovesa – Irregular verbs 

Nepravidelná slovesa mají v minulém čase úplně jiný tvar. 

Leave – left (odešel, opustil) 

Forget – forgot (zapomenul) 

Break – broke (rozbil, zlomil) 

Steal – stole (ukradl) 

Fall over – fell over (spadl) 

Bite – bit (pokousal) 

Lose – lost (ztratil) 

Feel – felt (cítil) 

Take – took (vzal) 

Get – got (dostal) 

Slovesa se nauč!!!!! 

Učebnice str. 36/ 3a – přečti a poslechni si článek (page 36, exericise 3a) 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Článek si pusť vícekrát, procvičuj výslovnost nepravidelných sloves. Pokus se článek přeložit. 

Ve cvičení 3b – rozhodni, jestli jsou uvedené věty pravdivé (True), nepravdivé (False) nebo se o tom 
v článku nemluví (Doesn´t it say).  Zapiš do školního sešitu. 



Seznam nepravidelných sloves nalezneš v pracovním sešitu na deskách hned na 1. Straně, když 
pracovní sešit otevřeš. Slovesa si zde můžeš postupně pročítat a barevně si zvýraznit ta, která se 
učíme. Také si barevně označ ta, která se objevují v učebnici.  

Pracovní sešit str. 28/1 – doplň do křížovky sloveso, ale ve tvaru v minulém čase. Použij tabulku na 
slovesa, o které jsem psala výše. Pomůže ti to. 

 

Všechny úkoly pošli do konce týdne na můj email sovova.zuzana@centrum.cz 

V případě potřeby můžeš napsat nebo zatelefonovat 732246585. Můžeš přijít i do školy na konzultaci, 
úkoly můžeme udělat společně. Napiš předem email nebo sms.  

 

Hezký den. 

S pozdravem 

Zuzana Sovová 

 

 


