
Anglický jazyk pro 7. třídu (Skupina 1 a skupina 2) 

Učivo od 25. do 29. 5. 2020 
 

Učebnice str.62 - Kids (listening + reading) - práce se slovíčky z lekce 5D, která jste se naučili minulý 

týden. 

Poslechněte si text na str.62 - rozhovory si zastavujte, zkuste si opakovat správnou výslovnost. 

Poslech zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 2; Page 57, Exercise 7a; Page 58, Exercise 1; Page 60, Exercise 1 

elt.oup.com 

Zápis do školního sešitu: Everyday English (výrazy si zapište a naučte se je nazpaměť) 

 Sorry, I´m late.  - Promiňte, jdu pozdě. 
 I´ve just arrived,too. - Také jsem právě přijel. 
 You won´t believe what´s happened. Neuvěříš, co se stalo... 
 I don´t want to know. - Nechci to vědět. 
 Tell me all about it. - Řekni mi o tom všechno. 
 Oh, dear. - Pane Bože. 

                                    : JUST + present perfect 

Slovo just- česky  "právě" používáme rovněž v předpřítomném čase. Stalo se to před chvílí (minulost), 

ale hovořím o tom teď (přítomnost) - klasické použití předpřítomného času. 

I have just sent a text message.  (Právě jsem poslal sms zprávu.) Zkráceně - I´ve just sent…. 

Matt has just phoned with his mum. (Matt právě telefonoval s jeho mámou.) Zkráceně Matt´s just 

phoned... 

We´ve just had a lunch. (Právě jsme měli oběd.) 

 

Pracovní sešit: (writing) str.50/cv.1,2 + str.51/cv.4,5 

 

Online cvičení: zkuste si online procvičení slovíček a zařaďte je do správné kolonky, zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs


Exercise 1: Experiences | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Exercise 1: Experiences. Copyright © Oxford University Press, .All Rights Reserved. Privacy Policy| 

elt.oup.com 

Sing a song: učebnice str.67, video zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=O71fetlkCZo 

 

Queen - We Are The Champions Lyrics 

We are the champions lyrics no copyright intended. all rights go to 

Queen Lyrics: I've paid my dues - Time after time - I've done my 

sentence But committed no crime - And bad mistakes I've made a few 

I've had my share of sand kicked in my face - But I've come through 

We are the champions - my friends And we'll keep on fighting - till the 

end ... 

www.youtube.com 

Vaše práce posílejte do 29.5. do 12h. Děkujeme, zdraví Helena Řezáčová, Lenka Mlsová 

 
Učivo od 18. do 22. 5. 2020 

 

Učebnice: str.61 (cv. 4a)- je zde 12 slovíček z lekce 5C, dokážete k nim správně přiřadit obrázek? Vaše 

odpovědi prosím zapište do sešitu. 

                 : str. 61 (cv.5a + b) Poslechněte si zajímavé povídání a odpovězte na otázku + cv.5b) vypište 

všech 6 otázek do školního sešitu a pokuste se stručně odpovědět - odpovědi rovněž napište. 

Poslech zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Opakování nepravidelných sloves: opakujte si nepravidelná slovesa, která jste si minulý týden zapsali 

do svých školních sešitů a naučili se je nazpaměť. 

Slovíčka 5D : vypište si nová slovíčka z lekce 5D - pracovní sešit str. 83 a naučte se je. Nechte se 

prosím 2x přezkoušet od rodičů , 1x písemně a 1x ústně. 

Pracovní sešit: str.48/ cv. 1 (poslechové) cv.2a - udělejte si malý quiz a pak si své odpovědi 

zkontrolujte ve cv.2b (napsané vzhůru nohama 🙂) + cv.3  doplňte výraz slovíčkem ve druhém sloupci 

(avšak tato slova mají přeházená písmenka) - udělejte, co zvládnete. 

                            str.49 /cv.4 + cv.5 (tick- věta kladná, cross- věta záporná) V tomto cvičení si 

zopakujete předpřítomný čas. 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=O71fetlkCZo
https://www.youtube.com/watch?v=O71fetlkCZo
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=O71fetlkCZo


A True story (dobrovolné - extra): poslechněte si pravdivý příběh - Touching the Void (Dotknutí se 

prázdnoty) o dvou statečných horolezcích. 

Příběh najdete v učebnici na straně 86 a poslech zde. (Slovíčka lze najít v PS/str.85) 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Své práce posílejte do pátku 22.5. (do 12h). Hezký týden přeje Helena Řezáčová a Lenka Mlsová 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 2; Page 57, Exercise 7a; Page 58, Exercise 1; Page 60, Exercise 1 

elt.oup.com 

 
  

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs


Učivo od 11. do 15. 5. 2020 
 

Nepravidelná slovesa - naučit se, zopakovat na předsádce pracovního sešitu od slovesa to spell - až 

po sloveso to write. Slovesa si říkejte nahlas a opakujte správnou výslovnost. Výslovnost 

nepravidelných sloves najdete zde: 

http://www.ajslovicka.cz/nepravidelna-slovesa.html 

Slovíčka 5C - str. 83 v pracovním sešitě - zapiš si je do školního sešitu, nauč se je nazpaměť a nechej 

se 2x přezkoušet (1x písemně a 1x ústně) 

Pracovní sešit - str. 47 - vypracuj cv.4/str.47 (Tvoř otázky v předpřítomném čase s použitím ever, dále 

odpovídej dle vlastní zkušenosti. Pokud tvoje odpověď bude záporná, použij ve větě never a odpověz 

celou větou. Např. " Have you ever stayed out late?"   Odpověď: "Yes, I have." / "No, I have never 

stayed out late." (Už jsi někdy zůstal venku pozdě do večera? Ano. / Ne, ještě nikdy.) 

Školní sešit - přelož do školního sešitu tyto věty v předpřítomném čase: 

1) Už jsi někdy jezdil na koni? 

2) Už jsi někdy vylezl na strom? 

3) Už Jane někdy viděla ducha? (! je to otázka ve 3.os.č.j.) 

4) Nikdy jsem nehrál šachy. 

5) Tim ještě nikdy nenavštívil Egypt. (! 3.os.j.č.) 

6) Ještě jsme nikdy neměli psa.  

Reading - učebnice str. 60 - V textu pracujete s novými slovíčky, text si poslechněte, zastavujte 

poslech a opakujte po audio nahrávce věty a správně vyslovujte. Pokuste se porozumět textu. V 

případě problémů prosím pište. Poslech je zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 2; Page 57, Exercise 7a; Page 58, Exercise 1; Page 60, Exercise 1 

elt.oup.com 

Školní sešit - spojte věty ve cv.2/str.60 z učebnice a věty zapište do školního sešitu (práce s textem, 

jak jste porozuměli textu)  

 

 

 

Watch the short video - použití předpřítomného času v praxi (krátké ukázky z filmů) zde: 

http://www.ajslovicka.cz/nepravidelna-slovesa.html
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs


https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs 

 

  

Své práce prosím posílejte do pátku 15.5. do 12h. Děkujeme Helena Řezáčová, Lenka Mlsová 

 

Best Examples of Present Perfect Tense - Learn 

and teach English with videos 

Best Examples of Present Perfect Tense Learn and teach English with 

videos To improve your English, play Voscreen every day! - WEB: 

https://voscreen.com - Google Play: https://goo.gl/5bQrbS - App Store: 

https://goo.gl/5TyKMP Voscreen is a video-based English learning app 

and it is 100 percent free to promote equality in education. - Users ... 

www.youtube.com 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs
https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs
https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs
https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs


Učivo od 4. do 7. 5. 2020 
 

Nepravidelná slovesa - opakuj probraná nepravidelná slovesa z předsádky pracovního sešitu. 

Projekt - přečti si text s názvem ZOO - keeper, poslechni si rozhovor a vypracuj pracovní list. 

Učebnice - poslechni si text  "Have you ever climbed a mountain?" (Už si někdy vylezl na nějakou 

horu?) str. 58.  Audio nahrávku si zastavuj, opakuj výslovnost a snaž se porozumět textu. Poslech zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Audio | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Unit 5: Audio. Page 56, Exercise 2; Page 57, Exercise 7a; Page 58, Exercise 1; Page 60, Exercise 1 

elt.oup.com 

 

Při poslechu si všímej otázek v předpřítomném čase  a krátké odpovědi. (Have you ever.....? / Yes, I 

have. /  No, I haven´t.) 

 

Školní sešit:       Zápis 

                            EVER/ NEVER  (už Někdy/ ještě Nikdy v životě)  

Použití ever/never ve větě znamená vždy použití předpřítomného času. 

Ex. Have you ever met a famous person?  ......Yes, I have. 

      I have never eaten pizza there!  ....Ještě nikdy jsem tam nejedl pizzu. (POZOR! Všimněte si, že 

čeština použije zápory dva, ale anglické pravidlo povoluje pouze jeden zápor ve větě!) 

 

Pracovní sešit: 

Vypracuj celou stranu 46/ cv.1,2,3. (Ve cv.1 dosazujete 3.tvar sloves - příčestí trpné- u pravidelných 

sloves je to tedy - ed, u nepravidelných tvar známe či vyhledáme na předsádce PS / ve cv.2 píšete 

buď kladné či záporné věty - vyberete na základě pravdy o sobě / ve cv.3 tvoříte otázky v 

předpřítomném čase) 

 

Vaši práci prosím zašlete do 7.4. do 12h. Děkujeme Helena Řezáčová, Lenka Mlsová 

 
 

  

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs


Učivo od 27. do 30. 4. 2020 
 

Slovíčka 5B (str. 83, prac.sešit, nastudujte, napište do školního sešitu, nechte se 2x přezkoušet, 1x 

ústně, 1x písemně). 

 

Učebnice str. 57 - cv.7a (poslechněte si, po audio nahrávce zopakujte kladnou větu v předpřítomném 

čase , ze dvou možností je vždy správně jen jedna - ta kladná). Zde poslech: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Výsledek poslechu zapište do školního sešitu ve větách. 

 

Procvičte předpřítomný čas (present perfect) online v kladných a záporných větách zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Procvičte předpřítomný čas online v otázkách: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Exercise 2: Present perfect: questions | Project Fourth Edition | Oxford University 

Press 

Exercise 2: Present perfect: questions. Choose the correct answer. Copyright © Oxford University Press, .All Rights 

Reserved. Privacy Policy| 

elt.oup.com 

 

Exercise 1: Present perfect | Project Fourth Edition | Oxford University Press 

Exercise 1: Present perfect. Make sentences with the words using the present perfect with the cues given. 

elt.oup.com 

Pracovní sešit: vypracujte str. 45/ cv.5 (toto cvičení je sice poslechové, ale kdo nemá CD lze na 

základě obrázků vypracovat i bez CD) Slovesa do vět vyberte z nabídky a upravte do předpřítomného 

času. 

                           + vypracujte str.45/ cv.6 

 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs


Extra (dobrovolné)- více online procvičování předpřítomného času. Vzhledem k tomu, že je to jeden z 

nejtěžších časů na pochopení a používání, doporučujeme extra cvičení. 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense 

 

Present perfect tense – Předpřítomný čas – 

Umíme anglicky 

Present perfect tense. Parachuting. Martin Smith part in parachuting 

since he 17. The sport in America in 1919. The main idea is of the sport 

is a transition from a high point to Earth with aid of gravity. 

www.umimeanglicky.cz 

 

Vaše odpovědi prosím posílejte do čtvrtka 12h. Děkujeme, Helena Řezáčová, Lenka Mlsová 

 
 

Učivo od 20. do 24. 4. 2020 
 

Slovíčka z lekce 5.A - pracovní sešit str. 83 (They´ve been successful), slovíčka se naučte nazpaměť, 

nechat se 2x přezkoušet od rodičů (1x ústně, 1x písemně), zapsat si je do školního sešitu. 

 

 Učebnice str. 56 - (listening) - poslechněte si text ve cv.2 zde: 

 https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Text si přečtěte nahlas, zkuste porozumět, pracujte s novými slovíčky z lekce 5A z prac.seš.str.83 

(pokud nebudete rozumět, pište o radu) 

cv. 1a/str.56 (učebnice) zkuste dosadit správné sloveso k obrázkům a zapsat těchto 6 spojení do 

šk.sešitu. 

 

Zápis do školního sešitu: 

 Předpřítomný čas (Present Perfect) 

Tvoříme pomocí slovesa HAVE + sloveso ve 3.tvaru! (např. have seen, have won, have been) 

u 3.os.j.č. dáváme HAS (has seen, has won, has been) 

u pravidelných sloves je to koncovka - ed (Např. He has played football. - Hrál fotbal.) 

Použití:  

 hovoříme o zážitcích, které se staly v minulosti, ale nevíme přesně kdy..Např.  

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense


               She has written a lot of books. (Napsala spoustu knih.) Nevíme kdy.. 

               They have met the Queen. (Potkali královnu.) Nevíme kdy.... 

      Otázka: 

       Have you won that match?  Vyhrál jsi zápas? 

        Has he flown in a balloon?     Letěl někdy v balonu? 

     Zápor: 

       They haven´t done the homework. (Neudělali domácí úkol.) 

         She hasn´t watched a film. (Nedívala se na film.) 

 

Úkol: Najděte v textu v učebnici na straně 56 alespoň 6 vět (napište do školního sešitu), které jsou v 

předpřítomném čase a zkuste věty přeložit. (uvědomte si, že v podstatě hovoříte v minulém čase). 

Pracovní sešit: str. 44/ cv. 1,3,4 

 

Extra : 

Možnost četby časopisu R+R a poslech (žákům zaslán na mail.) Najdete také na stránkách školy. 

 

 Najdete předpřítomný čas v této písničce? Napište nám to.  

https://www.youtube.com/watch?v=jpqV3dzYOgk 

 

Zootopia - Try Everything 

(Lyrics, Shakira) 

I do not own this song. All content belongs to 

Disney and its affiliates. 

www.youtube.com 

 

 

 

Úkoly prosím posílejte ke kontrole do pátku 24. 4. 2020 do 12h.  

Zdraví Helena Řezáčová a Lenka Mlsová 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jpqV3dzYOgk
https://www.youtube.com/watch?v=jpqV3dzYOgk
https://www.youtube.com/watch?v=jpqV3dzYOgk
https://www.youtube.com/watch?v=jpqV3dzYOgk


 
  



Učivo od 14. do 17. 4. 2020 
 

1) Učebnice (str. 53)(reading) velmi pěkný článek o moru (The Plague). Přečtěte si, jak se 
mor dostal do Evropy, odkud, kolik lidí umřelo? Na základě textu si vypište správné odpovědi 
ze cvičení 1/str.53    do školního sešitu (správná odpověď je vždy jen jedna) 
 
2) Test 4. lekce (žákům zaslán individuálně na email)(reading, writing, listening) 
 

Vypracované úkoly prosím posílejte ke kontrole do pátku 17. 4. 2020 

 

 

Učivo od 6. 4. – 13. 4. 2020 

 

Nepravidelná slovesa- opakování nepravidelných sloves sloupec od to lose- až po to speak 

Učebnice - str. 52 (reading) + odpověz na čtyři otázky z textu (cv.3a) - napiš do školního sešitu 

Pracovní sešit (writing) - str. 41/cv.4 (pokus se vytvořit rozhovor - přepiš věty ve správném pořadí) 

                                          - str. 42/cv.3 - rozlušti slovíčka a dosaď 

                                          - str. 43 - celá (ve cv. 5 - do vět dosazujete pouze přítomný čas průběhový) 

Listening - píseň tematická k textu o New Yorku. Zazpívejte si pro radost zde: 

                 - https://www.youtube.com/watch?v=i-ZUXQuFcnw 

 

Frank Sinatra-New York,New 

York-Lyrics 

Hola a Todos,pues esta vez les traigo las "Lyrics" de 

esta gran Cancion,que en lo personal me gusta 

mucho,se dice que las canciones de Frank Sinatra son 

perfectas para practicar la lengua Inglesa,cabe 

mencionar que yo no soy un experto en el Idioma 

Ingles,simplemente un estudiante,y es por eso mismo 

que trato de subir temas que me ayuden a mi y ... 

www.youtube.com 

                   

Vypracované úkoly prosím posílejte ke kontrole do pondělí 13.4.2020 

Učivo od 30. 3. do 3. 4. 2020 

Nové zadání pro týden od 30.3. nám prosím naposílejte do pátku 3. 4. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=i-ZUXQuFcnw
https://www.youtube.com/watch?v=i-ZUXQuFcnw
https://www.youtube.com/watch?v=i-ZUXQuFcnw
https://www.youtube.com/watch?v=i-ZUXQuFcnw


 

Slovíčka - opakování slovíček 4C+4D (nahlas i písemně, nechat se prozkoušet od rodičů) 

Učebnice- str. 50 (reading), po té str. 51/cv.5a (podívej se na tabulku, je to takový diář, co se bude dít 

od pondělí do neděle). Udělej si podobný diář do školního sešitu a piš věty v přítomném čase 

průběhovém. Každá věta začíná předložkou On Monday....On Tuesday (nezapomínej psát názvy dnů s 

velkým písmenem.) Zde na ukázku první dva dny, jak by mohl vypadat tvůj diář. 

On Monday I am watching TV in the afternoon. 

On Tuesday I am talking to my friends on the internet. 

a tak dále..... 

(přítomný čas průběhový ve větách používáme, abychom vyjádřili velmi blízkou budoucnost (co se 

chystá a stane) 

Pracovní sešit - na předsádce pracovního sešitu jsou nepravidelná slovesa. Nauč se slovesa ve 

druhém sloupci od to lose (ztratit) - až po to speak (mluvit) -opět se učím všechny tři tvary 

Tato slovesa si zapište do školního sešitu a naučte se je nazpaměť (rodiče přezkouší 1x ústně a 1x 

písemně) 

str. 40/cv. 1 (pokus se dovymyslet chybějící slovo) souhlasí s učebnicí s dialogem na straně 50. 

Doplňuješ podstatná jména, slovesa, předložky (pokud si nebudete vědět rady, pište o nápovědu) 

str. 42/cv.1 (opakování členů) + cv. 2 (napiš dialog - podobné dialogy jsme trénovali na straně 37 v 

pracovním sešitě) 

Píseň - zazpívej si a shlédni na youtube (procvičování everybody, everything...) 

Everybody Hurts Lyrics 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6yUY7M9yfw  

Blues Brothers, everybody needs somebody + lyrics 
https://www.youtube.com/watch?v=AWpQu2uGjwM 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y6yUY7M9yfw
https://www.youtube.com/watch?v=AWpQu2uGjwM


Učivo od 23. do 27. března 2020 

 

PS - slovíčka z lekce 4D str. 83 (zapsat do školního sešitu, naučit se je a nechat se 2x 

přezkoušet od rodičů- jednou ústně a podruhé písemně) 

      - str. 39/cv. 5 (reading) prosím přečtěte si a v nasledujících větách označte pravdivé a 
nepravdivé tvrzení 
       - str. 39/cv. 6 (writing) podívejte se na obrázky a sestavte pomocí jednoduchých vět 
příběh. Ke každému obrázku stačí jedna věta v minulém čase! Zkuste si říci větu nejdříve v 
češtině, a pak si ji přeložte do AJ 
      - str. 38 /cv.4 (listening) (doplňujete something, anything, somebody, anybody, nobody, 
somebody, atd.....) dle poslechu. Kdo nemá CD (ztratil či poničil) ať kontaktuje své 
spolužáky.  
  Učebnice  - str. 54/cv. 3 - přepiš do školního sešitu a dosaď správné výrazy. 
 

Nové zadání pro týden od 23.3. nám prosím naposílejte do pátku 27. 3. 2020. 

 

 

Učivo od 16. do 20. března 2020 

1. Slovíčka lekce 4C - naučit se a mít je zapsané v sešitě.  

2. S novými slovíčky pracuj při čtení textu “ The tailor of Swaffham “ v učebnici str. 
48.  

Vepiš do školního sešitu otázky z učebnice str. 49/cv. 2 a anglicky na ně odpověz. 
Pokud nerozumíte otázkám, napište dotaz.  

3. Gramatika. Opiš tabulku z učebnice str. 49/cv. 4A 

Everybody - každý / everything- všechno 

Somebody - někdo/ something- něco 

Anybody - někdo v otázce + nikdo v záporu 

Např. Do you see anybody? (Vidíš někoho?) 

          I can ´t see anybody. (Nevidím nikoho)  

Anything - něco v otázce+ nic v záporu 

Nobody - nikdo pouze v kladné větě/ Nothing - nic pouze v kladné větě.  

a vypracuj do školního   cv. 4b/ str. 49 (učebnice).  

Vypracuj v PS str. 38/cv. 1, 2, 3  

 

Úkoly ze sešitu vyfoťte a pošlete mailem (skupina 1: mlsova@zsliten.cz, skupina 2: 
rezacova@zsliten.cz) k opravě do pátku 20. března 2020 do 12.00 h, kdy proběhne 
kontrola.   

mailto:mlsova@zsliten.cz
mailto:rezacova@zsliten.cz


Pokud nebudete něčemu rozumět, nebudete vědět jak na to, neváhejte a ozvěte se. Vše 
společně zvládneme. Pracujte průběžně, nenechávejte si všechno na poslední chvíli. 

Pracovní sešit nechte podepsat rodiči.  

Děkujeme za spolupráci.  

Lenka Mlsová, Helena Řezáčová 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Učivo do 15. března 2020 

 

– Opakování slovíček 4A, 4B / str. 82. 
– Četba nahlas z učebnice str. 46, zkonzultovat  porozumění. 
– PS str. 37/ cv. 4 – popiš anglicky cestu do školy. 
 


