
Anglický jazyk – 8.B

Dobrý den, protože si současná situace bohužel žádá, aby děti více pracovaly doma, posílám učivo na 
dobu do 31. 3.  Vše rozdělím na dva celky: 1) 18. – 24. 3.

                                                                             2) 25. – 31. 3. 

1. týden –  lekce 5A – Experiences (uč. str. 56)

Nová slovíčka:  Pracovní sešit str. 78/5A – uč se ústně i písemně!

Nové učivo:   Základní učivo této lekce je Předpřítomný čas (zápisky do sešitu)

                       Tvoříme ho tvarem slovesa to have + příčestí trpné plnovýznamového slovesa.

                       Např. I have lived… ( u pravidelných sloves je příčestí trpné stejné jako minulý čas)

                                 I have given…(u nepravidelných je to tzv. třetí tvar slovesa. Tyto tvary najdeš    

                                                          v pracovním sešitě na str. 79, třetí sloupec.  Tušíš správně, budeme 

                                                          se je postupně všechny učit zpaměti. Pro tento týden se nauč prvních 

                                                          20. Ústně i písemně (od  TO BE až do TO FALL). 

                      Uč se je tímto způsobem: např. give – gave- given 

                                                                               break – broke – broken  (říkej  po sobě všechny 3 tvary)

   Předpřítomný čas (present perfect)  použiješ, když chceš mluvit o svých zkušenostech nebo 
zážitcích, které máš, které jsi někdy získal.  Prožil jsi je kdykoliv v minulosti až do současnosti, ale 
neříkáš přesně, kdy. Není tam ten přesný časový údaj. 

    Např. I have ridden a horse.      (Jezdil jsem na koni. – není jasné kdy, jen, že jsi to někdy zažil.) Když 
bys tam uvedl kdy, musel bys použít minulý čas prostý. 

   Např. I rode a horse last year.      

  Úkoly: 

-učebnice str. 56, cv. 1 (Slovesa z nabídky přiřaď a tím vytvoříš fráze. Např. 1. win a competition

                                                                                                                                          win a race   

                                               - fráze si napiš do sešitu a přelož)          

učebnice str. 56, cv. 2 (přečti si text, přelož si – stačí ústně, a všímej si použitých časů. 

                                                                  Zejména předpřítomného času). 

                

Pracovní sešit: 44/1 – doplň has nebo have

                             44/2 – věty přepiš, použij zkrácené tvary sloves

                             45/5 – použij předpřítomný čas pro popis obrázků



   2. týden – lekce 5B – Have you ever climbed a mountain? (str.58)

Nová slovíčka:  Pracovní sešit str. 78/5B

Nové učivo:  - pokračujeme v předpřítomném čase

                      - nauč se všechny 3 tvary u dalších nepravidelných sloves (až ke slovesu TO LEAVE)

                      - Přečti si komiks str. 58. Opět si všímej předpřítomného času a použití slov EVER,NEVER.

                                                     Ever = někdy, never=nikdy   (zápisky do sešitu)

             Obě tato slova jsou typická pro užití předpřítomného času. 

                            Např. Have you ever climbed a mountain?     = Lezl jsi někdy na horu? (myšleno někdy    

                                                                                                                                                                 v životě)

                                     I have never ridden a horse. = Nikdy jsem nejezdil na koni. (nikdy jsem to nezažil)       

                         - str. 59, cv. 2 – doplň do vět Sweet Sue nebo Smart Alec. Podívej se, jak se tvoří zápor 

                                                      v předpřítomném čase.      Např. I haven´t seen that film. 

Pracovní sešit: str. 46/1 – doplň 3. tvar sloves (pozor, některá jsou pravidelná, některá nepravid.)

                                   46/2 – napiš o sobě podle pravdy kladnou nebo zápornou větu v předpřítomném 

                                                času ( jestli  jsi danou situaci někdy zažil nebo ne)

                                   46/3 – Utvoř otázky v předpřítomném času. 

Do 1. 4. prosím rodiče nebo děti samotné, aby mi na e-mail erbesova@zs-manesova.cz  potvrdili  
poctivé vypracování  úkolů.  S jakýmkoliv problémem se na mě klidně obraťte, pište prosím na tento 
e-mail. 

                                                                     Přeji pevné zdraví, Michaela Erbesová


