
7. A 

- Minulé téma – „Directions“ máš zapsané v sešitě nebo vytisklé a nalepené          

v sešitě „Notebook“ 

- Přečti si článek na str. 46 a do sešitu napiš odpověď na otázku:  

1) Kam chtějí muži jít? Proč?                  2) Proč tam nejdou?  

-  V pracovním sešitě doplň cvičení 37/3 – doplň rozhovory s využitím   směrů 

 

 NEURČITÁ ZÁJMENA  
- Pro osoby  

  

Everybody = každý                    

Everybody is at home now.     

    

- pro věci  

 

Everything = všechno 

Everything is too expensive here.  

 

Somebody = někdo  

Somebody is behind the door 

 

something = něco  

Buy something sweet please.  

 

- Používáme v kladné ozn. větě - používáme v kladné ozn. větě.  

 

Nobody = nikdo  

nothing = nic  

- Pozor!!! Ve větě může být pouze jeden zápor!!!  
 

Nikdo tady není ( v češtině dva zápory)               Nic není nemožné.  

Nobody is here. ( sloveso kladné! )                       Nothing is impossible.  

 

 

 

 

 



Anybody v otázce = někdo  

anything v otázce = něco  

 

Byl tam někdo?                                                         Koupil jsi něco?  

Was there anybody?                                                Did you buy anything?  

 

Anybody v záporu = nikdo                 

anything v záporu = nic  

- Je to po záporu slovesa, aby nebyly dva zápory v jedné větě!!!  

 

Nebyl tam nikdo.                                                      Nečetl jsem nic.  

There wasn´t anybody.                                            I didn´t read anything.  

 

Opište si to do školního sešitu nebo vytisněte a nalepte  

Vypracujte v učebnici cvičení 49/3b   -  je to sedm vět, do kterých doplníte 

neurčitá zájmena ( everybody, everything….)  

Vypracované a přeložné pošlete na můj email: pekarkovasona zavináč email.cz 

 

Pracovní sešit 39/4 – doplň slova z rámečku do textu 

Opakujte slovíčka ze 4 lekce na www.anglinaplus.cz 

 

Napište mi i na email, jak se Vám daří, jak se připravujete, co děláte ve volném 

čase a zda se už konečně těšíte do školy  můžete mi napsat i na messenger,  

Přeji krásné VELIKONOCE a užijte si pár dní bez učení, mějte se krásně  

Vaše třídní uč. Soňa Pekárková 

 

 

Splňte do 20. 4  

 

 

http://www.anglinaplus.cz/

