Učivo pro 7. ročník od 2.11.na 2 týdny.
Pokud nebude po 2 týdnech možné obnovit výuku v učebně, sledujte,
prosím sami, kdy se objeví na internetu další učivo. Potřebujete-li
poradit, napište mi na Whatsapp Lenka Buršíková.

1. Dokončení Lesson 9.
Nahrazování slovesa must mírnějším have to. Must se v současné
Angličtině používá hlavně pro velmi přísné rozkazy a neměli bychom
je používat pro nikoho jiného, než pro sebe, tj. I must. Pro ostatní
osoby raději užijeme mírnější have to (=máš to udělat). Nezapomeňte
ale, že pro osobu he, she, it máme tvar has to. Otázky musíme tvořit
pomocí Do, Does, zápor Don’t, Doesn’t have to.
I must sleep every day. We must wear masks in the shop. You have
to learn every day. My Mum has to eat medicine but she doesn’t
have to go to the doctor. Kniha str. 76 cv. 6, 7 a i b.
2. Opakování předložek a jejich protikladů
To – from, into = out of, near - far from, up - down, inside outside, in front of - behind, under – above, with – without,…
Kniha str 75 cv. 3. Sami napište věty s předložkami , které se ve cv. 3
nevyskytují.
Znovu si přečtěte článek L9 na str. 73. Potom zkuste správně seřadit
věty ve cv. 13 na str. 77.
3. Nepravidelné množné číslo podst. jmen
Many sheep, deer, fish. 1 man, 2 men. (stejné při vyslovení). Množné
číslo ve větě v takových případech poznáme podle tvaru slovesa( are,
were, have, do,..). Oné fish swims, two fish swim. V minulém čase
mohou existovat věty, ve kterých to nelze rozpoznat.

The deer ate the small tree tops. (jedna nebo více?) The salmon fish
jumped up the waterfall. (losos nebo lososi?) The sheep climbed up
the mountain to get more grass. (kolik ovcí?)
Kniha 76/8 a 81/4.
DÚ : translate.
Na louce bylo mnoho ovcí. Jí ta srna houby? Velké ryby žijí v moři.
Sportovci mají silné paže. Zlatá rybka se ptá rybáře na přání (= for the
wish). Jelení mají tenké nohy, ale běhají rychle. Jedná ovečka má
černou barvu a nejí každou trávu. Dva sněhuláci stojí v zahradě a
jeden malý stojí blízko domu.

