
Anglický jazyk – 8.A, B (15. – 30. 4.)

Vážení rodiče, milí žáci,

moc děkuji Vám všem, kteří jste se mnou v kontaktu a píšete mi o vypracování úkolů.  Jsem za to 
velmi ráda, a to ze dvou důvodů:

1. Zpětná vazba je pro mě důležitá, a to jakákoliv. Budu ráda, když mi i napíšete, jak se úkoly dařily, 
zda nebyly obtížné nebo zda jich nebylo příliš. Tato situace je nelehká pro nás všechny a určitě vám ji 
nechci ještě ztěžovat. Pokud máte komplikovanou situaci, není problém se domluvit na pozdějším 
termínu vypracování nebo na tom, že zkrátka budete pracovat dle vašich možností.  Takže děkuji za 
všechny informace od vás, nebojte se mě kontaktovat. Jakýkoliv problém se pokusíme společně 
vyřešit. 

2. Druhým důvodem je to, že do školy bohužel nebudeme chodit dost dlouhou dobu a pro nikoho 
z nás to nejsou prázdniny. I kdybychom se do školy vrátili v polovině května, o čemž nyní vláda 
uvažuje, byly by to 2 měsíce bez školní docházky. Tudíž je důležité, aby tuto dobu žáci pracovali, i 
když to není zrovna ve škole. Přístup k plnění úkolů bude jistě muset být i součástí hodnocení celého 
tohoto pololetí.  Samozřejmě bych byla nejraději, kdybych učivo mohla všem v klidu ve škole sama 
vysvětlit, ale bohužel to nejde. Moc Vás proto prosím o spolupráci – děti o plnění úkolů a rodiče o 
jistý dohled, jehož potřebná míra je u jednotlivých dětí velmi individuální . 

Někteří z Vás se mi bohužel dosud neozvali. Komunikace je důležitá. Pište mi prosím na e-mail 
erbesova@zs-manesova.cz . Pokud je z nějakého důvodu pro Vás lepší použít SMS zprávu, můžete 
psát na tel. č. 605 327 936.       Stále samozřejmě platí, že mohou psát sami žáci!  

Posílám vám práci na další dva týdny a opět vše rozdělím na dva celky: 

1) týden 15. – 22. 4.

2) týden 23. – 30. 4.  

1. týden  –  lekce 5B - dokončení

Nejprve si prosím zkontrolujte cvičení z minulého období a opravte případné chyby.

Zde posílám správné řešení:

Pracovní sešit 47/4

2. Have you ever written to a magazine or newspaper?  - Yes, I have.

                                                                                                    - No, I have never written to a magazine…

3. Have you ever sent a Valentine´s card? – Yes, I have.

                                                                           - No, I have never sent a Valentine´s card. 

4. Have you ever phoned a radio station? – Yes, I have.

                                                                           - No, I have never phoned a radio station.¨



5. Have you ever had a party in your house? – Yes, I have.

                                                                                - No, I have never had a party in our house.

6. Have you ever washed your own clothes? – Yes, I have. 

                                                                                - No, I have never washed my own clothes.

7. Have you ever asked somebody out? – Yes, I have.

                                                                     No, I have never asked somebody out. 

8. Have you ever cooked dinner? – Yes, I have.

                                                            - No, I have never cooked dinner. 

Samozřejmě stačí vždy jedna odpověď – podle vaší situace. Buď máte ano, nebo ne. 

___________________________________________________________________

Nové učivo: V těchto dvou týdnech nás nečeká žádná nová gramatika, budeme stále procvičovat

                        předpřítomný čas.

1. Procvič si v učebnici str. 59/6 předpřítomný čas. Ke každému obrázku o sobě utvoř                                                                                              
           větu podle pravdy. Např. I´ve ridden a bike.   X   I´ve never ridden a bike. 

      Samozřejmě správně by byl  i nezkrácený tvar: I have ridden a bike.  X   I have never ridden a  bike.                   
Věty napiš do sešitu. 

2. Nauč se třetí tvary dalších 15 nepravidelných sloves v prac. seš. str. 79 – od TO LIE do TO SET 

     ( opět by bylo fajn si vyrobit kartičky – ale není povinné). Slovíčka, u kterých si nepamatuješ český 
význam, si přelož. 

           

2. týden  –  lekce 5C  - Making people aware 

Slovíčka: Nová slovíčka - Pracovní sešit str. 78/5C – Making people aware

Nové učivo: V tomto týdnu se budeme věnovat čtení a porozumění textu. 

                        Učebnice str. 60/1 – přečti si text, ústně si odpověz na otázky nad textem. K pochopení 
textu klidně použij slovník, hledej si slovíčka, která neznáš. Není nutné ale hledat si každé slovo, 
někdy si význam slovíčka určitě dokážeš domyslet z významu celé věty. 

                         Uč. str. 60/2 – Spoj začátky vět 1-8 s vhodnými  konci vět a-h , aby celé věty dávaly

                                        smysl a obsahovaly správné informace z textu. Do sešitu napiš jen např. 1c,...

Pracovní sešit: Str. 48/2 – spoj A a B, aby ti vznikly činnosti z letního kempu a pak ve cvičení 48/3 
napiš, které z těchto činností v kempu zažila Yvonne. Použij předpřítomný čas. 



Kdybyste narazili na problém, se kterým si nevíte rady, napište, ráda pomohu. 

A opět vás poprosím o potvrzující e-mail či SMS zprávu o splněných úkolech, a to nejpozději do 1. 5. 

Mějte se hezky, přeji hodně zdraví a dobré nálady!   M. Erbesová

   

                                                                        


