
Vážení rodiče a žáci sedmého ročníku, 

velmi se omlouvám, že vám angličtinu posílám až nyní. 

Trvalo mi, než jsem zjistila, jaké komunikační kanály budou pro výuku angličtiny nejlepší, mám již něco 

vyzkoušeného s osmou a devátou třídou, a to bych chtěla zkusit i se sedmáky. 

S učivem angličtiny v sedmé třídě jsme přestali uprostřed nové gramatiky a dlouho jsem přemýšlela, jak 

pokračovat. Nakonec jsem usoudila, že se budeme soustředit hlavně na opakování a prohlubování slovní zásoby 

a procvičování nové gramatiky (minulý čas průběhový) necháme na příští školní rok.  

Znovu se tedy omlouvám za delší prodlevu v zadávání učiva. Jsem si však jistá, že se v angličtině posuneme dál, 

budu se snažit, aby sedmáci mohli procvičovat hlavně sami bez pomoci rodičů. 

Děkuji. 

 

Slovíčka: 

Budeme opakovat slovíčka, která se týkají vybavení domácnosti.  

Prosím, abyste se podívali na online procvičování přímo pro 7. třídu: 

https://quizlet.com/class/14036177/ 

Najdete tam zatím vytvořené 3 sady slovíček (living room, kitchen, dining room). Prosím o procvičení, začněte 

přes „Flashcards“.  

Menu v Quizletu: 

Flashcards: 

- kartičky se slovíčky 

- kartičky by měly i mluvit, pokud ne, klikněte na zvětšení karet viz obrázek 

 

Learn – procvičování celkové 

Write – procvičování psaní slovíček 

Spell – procvičování psaní slovíček, podle toho, co žák slyší 

Test – možnost zjistit, jak slovíčka umím 

Match – oblíbená hra – spojuji české a anglické slovíčko 

 

Domácí úkol (po procvičení na Quizletu): 

Pracovní sešit – str. 28 / cv. 3 

Podívejte se na obrázky místností a napište čísla ke slovíčkům. Hotový úkol mi prosím vyfoťte a pošlete na 

adresu bartosova@skolahradecns.cz do příštího úterý (21.4.2020). 

 

https://quizlet.com/class/14036177/
mailto:bartosova@skolahradecns.cz


 

Chtěla bych se sedmáky vyzkoušet i online konferenci (znají již z němčiny).  

Proto prosím, abyste se zkusili připojit do online konference ve středu 22.4.2020 v 10.00. 

Odkaz na přihlášení do angličtiny: 

https://bbb.sknt.cz/b/mar-ktx-vm9 

Heslo: 323948 

 

Moc vám děkuji za spolupráci a přeji hezký den. 

p.uč. Bartošová 

 

https://bbb.sknt.cz/b/mar-ktx-vm9

