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Pokyny pro samostudium do 5. 4. 2020: 

Procvičování.  

1. Cvičení, která dle pokynu doplňujete do učebnice nebo 

pracovního sešitu nezasílat. 

2. Zaslat zpracované zadávané úkoly - ( označené zpracovat 

a zaslat ) na výše uvedenou mailovou adresu 

 do 5. 4.  2020. Úkoly si z PDF převeďte zkopírováním do 

wordu, kde můžete rovnou doplňovat do počítače a 

formou přílohy mi je poslat zpět. Tak je opravím a 

opravené odešlu. Děkuji. 

 

Unit 7 
1. Slovní zásoba ze str. 133-134 – přeložit do učebnice 

2. Učebnice str. 49 – přečíst si text – Gina fashion model, na jeho 

základě doplnit otázky do cvičení č. 3 na str. 48 – kontrola na str. 116 

– T 7.2 

3. Ukazovací zájmena – tuto tabulku přepsat do sešitu 

 

 
 

Ukazovací zájmena pro jednotné číslo (this/that) vyslovujeme krátce. 

Ukazovací zájmena pro množné číslo (these/those) vyslovujeme dlouze. 

Připomínáme také, že u ukazovacích zájmen se nerozlišují rody. Zajímá nás pouze 

skutečnost, zda se jedná o jednotné nebo množné číslo a jestli je objekt u nás (zde) nebo 

dál (tam). 

4. Učebnice str. 50, cvičení 1 – doplnit ze strany 116  - T 7.4 

5. Pracovní sešit str. 42-43 cvičení č. 9 – doplnit this – that – (využít 

CD zezadu), kontrola na str. 95 

https://www.helpforenglish.cz/files/20_1253190914_this_that_these_those.pdf


6. Učebnice str. 126 bod 7.2 pronouns – přepsat tabulku do sešitu 

Subject pronouns – osobní zájmena, possessive pronouns – přivlastňovací 

zájmena jsou již probraná. 

Object pronouns – předmětová – pádová zájmena.V češtině jim odpovídají 

osobní zájmena ve 2. - 7. pádě, přičemž angličtina pády vůbec nerozlišuje. 

Se mnou – with me, o mě – about me, pro mě – for me 

Příklady: I love him. Miluji ho.      This present is for him. Tento dárek je pro něho. 

Come with us. Pojď s námi.            Are you talking about us? Bavíte se o nás? 

7. Pracovní sešit str. 42 – cvičení 6 – doplnit zájmena do tabulky 

8. Pracovní sešit str. 42 – cvičení 7 – doplnit zájmena 

9. Učebnice str. 51 – cvičení 4 – spojte otázky a odpovědi – kontrola 

str. 116 – T      

10. Učebnice str. 51 – cvičení 5 – zaškrtněte správnou větu 

Zpracovat a zaslat cvičení A - D: 

A. Označte správnou možnost: ( podtržením nebo tučně ) 

1. Do you like him / he ? 

2. This is a photo of she / her. 

3. He likes their / them very much. 

4. You never listen to me / my! 

5. Mr. Jones teaches us / we  Engish. 

6. She likes your / you very much. 

B: Spojte otázky a odpovědi – k číslicím napište písmeno 

1. What…..?                           a. By car 

2. How…   ?                           b. Two. Tennis and football. 

3. Where…?                           c. Celine Dion. 

4. Who…...?                           d. 50 crowns. 

5. Why…   ?                           e. A sandwich and a Coke. 

6. How old..?                          f. I´m 28. 

7. What time….?                    g. At nine o´clock in the evening. 

8. How much…..?                   h.In Madrid. 

9. How many…..?                   i. Because she doesn´t have a car. 

1……..2……..3…….4…….5……..6………7……..8……..9……… 



C: Doplňte slovesa ve správném tvaru: 

1. Jane (speak) …………four languages. 

2. Paris (have )…………a subway. 

3. Susan ( not have ) …………..two brothers. 

4. (play ) ………..Olivia………..tennis? 

5. Tom ( leave ) ………..work at 7.30. 

6. (finish ) ……..Jack……….work at 6.00? 

7. Mary( not work) …………in a bar. 

8. (study ) ……….Paula………English with John? 

9. Bill ( like…….. ) skiing. 

10. Ali (come ) ………..from Los Angeles. 

11. Where (live )…………your sisters………….? 

D: Opravte chyby ve větách:  

1. His husband is an teacher. 

2. Do your brother eat meat? 

3. We isn´t at home. 

4. Are they come from Spain? 

5. I don´t drink bear. 

6. She get up at 6.00. 

7. At  Friday I usually play tennis. 

8. We doesn´t have a house. 

9. This book is for they. 

10. Jane are married. 

 

 

 

 
 


