
Anglický jazyk – 8.A,B (25.5 – 14.6. 2020)

Milí osmáci,
je před vámi již předposlední várka úkolů, tak se do nich pojďme poctivě dát, ať tento 

náročný školní rok zvládneme  se ctí a nemusíte se za své znalosti (nebo neznalosti  ) v příštím roce 
stydět a hlavně, ať i ten příští rok zvládnete bez problémů a hladce . 

Učivo bude opět na 3 týdny, jako vždy ho máte rozdělené na jednotlivé týdny: 

1.týden: 25. – 31. 5. 2020
2.týden: 1. – 7. 6. 2020
3.týden: 8. – 14. 6 . 2020

1.týden –  kontrola práce + shrnutí 5.lekce

Tento týden se opět budeme věnovat kontrole cvičení z minulého období.  Pečlivě opravte chyby, 
pokud se nějaké najdou : 

Učebnice 63/3a (Měli bystemít v sešitě)
1. Sorry I´m late. (Promiň, opozdil jsem se.)
2. I´ve just arrived, too. (Také jsem právě přišel.)
3. You won´t believe  what´s just happened. (Nebudeš věřit, co se právě stalo.)
4. I don´t want to know. (Nechci to vědět.)
5. Tell me all about it. (Řekni mi o tom všechno.)
6. Oh dear.  (Ach můj Bože!)

63/3b
Musím vám napsat celé dvojice vět, protože někdy je první věta ze cvičení a) a někdy ze cvičení b).
1.The teacher´s got our test results.                        4. What´s the matter?
   I don´t want to know.                                                   You won´t believe what´s just happened.

2. We had a great holiday.                                         5. Sorry I´m late.
   Tell me all about it.                                                       I´ve just arrived, too.

3. The lesson started ten minutes ago.                   6. I hurt my arm when we were playing football.
    Sorry I´m late.                                                              Oh dear. 

Pracovní sešit 48/1
2. False      6. true
3. true        7. false
4. False      8. true
5. false

Prac. s. 49/5
1. rode
2. has climbed, climbed
3. have seen, saw
4. has done, did
5. have never slept, slept
6. has never flown, flew
7. has been, was
8. have never broken, broke



Prac. s. 51/4
2.  I´ve just called him.
3.  I´ve just got up.
4.  I´ve just cleaned the floor.
5.  I´ve just dropped my camera.
6.  I´ve just sent her an e-mail.

Prac. s. 50/1
2. waiting            7. were                    12. dived       
3. late                  8. Standing              13. saved  
4. arrives             9. bridge                  14. slipped
5. date                10. water                  15. disappeared
6. enough          11. shouting             16. Dead

Prac. s. 50/2
2. Oh dear.
3. I don´t want to know.
4. You won´t believe what´s just happened.
5. Tell me all about it. 
6. I´ve just arrived, too.

Prac. s. 50/3
1. I´ve just arrived, too.

2. You won´t believe what´s just happened!
Tell me all about it.

3. I don´t want to know.

4. Oh dear.
_________________________________________________

Tímto jsme se dostali ke konci 5. lekce, kterou už bychom měli jen shrnout. To nejdůležitější, co 
bychom si z této lekce měli odnést, je tvoření a používání předpřítomného času. Pojďme si tento 
základ ještě zopakovat v pracovním sešitě na str. 52/2 (Doplň slova z nabídky do textu, použij
                                                                                                      předpřítomný čas)

                                                              a na str. 52/3 (Napiš rozhovory podle vzoru – použij opět                                                                           
                                                                                     předpřítomný čas)

V rámci opakování si můžete vypracovat jakákoliv další cvičení ze stran 52-53  = DOBROVOLNÉ. 

2. týden – začátek 6. lekce – Problems (str. 68)

Nová slovíčka: pracovní sešit 79/6A (Lewis´s problem)
- Uč se slovíčka ústně i písemně. 

Nové učivo: Tento týden se zaměříme na slovní zásobu ohledně zdraví a zdravotních problémů, 
protože část 6A je právě o tomto tématu. Než začnete pracovat s učebnicí, projděte si nová slovíčka 
v pracovním sešitě, budete je potřebovat.



Úkol: Učebnice 68/1a  - Doplň slova z nabídky do vět v rámečcích. Napiš vše do sešitu. Přelož si. 
                                            (Všechny věty vyjadřují nějaký zdravotní problém. Spoustu z těchto vět 
                                              už znáš z minulých ročníků.)
                            68/1b – Přiřaď k větám ze cvičení 1a tyto obrázky. 

Pomocí vět ze cvičení 1 teď umíme říct, pokud máme nějaký zdravotní problém. Teď si ukážeme, jak 
někomu poradit, co by měl nebo naopak neměl dělat, pokud nějaký takový problém má. 

Úkol:  Učebnice 68/3 – přečti si rozhovor pod fotografií. Všimni si, jak maminka Lewisovi radí, co by 
                                          měl a neměl dělat. 

- Všimli jste si vazby should/ shouldn´t ? 

Should/shouldn´t (zápisky do sešitu)
(měl bys/neměl bys)

Pokud chceme někomu poradit, použijeme SHOULD + SLOVESO v základním tvaru.
Např. You should go to bed. (Měl bys jít do postele.)

Můžeme ale poradit i zápornou větou. Použijeme SHOULD+NOT+SLOVESO v zákl. tvaru. 
                                                                             Zkráceně SHOULDN´T +SLOVESO
Např. You shouldn´t eat so many sweets. ( Neměl bys jíst tolik sladkostí.) 

Procvič tyto rady v pracovním sešitě 54/2 (Jsou to kraťoučké rozhovory, kdy 1.člověk má nějaký 
problém, nemusí být jen zdravotní.  Ty z nabídky výrazů utvoř radu na daný problém. Použij vazbu 
should/shouldn´t .)

3. týden – Dokončení části 6A

Slovíčka:  Procvič ještě slovíčka z minulého týdne. K nim nám tento týden přibudou nějaké nové 
                  fráze, se kterými se seznámíme ve cvičeních v pracovním sešitě a v učebnici.

Nové učivo:  Budeme procvičovat „giving advice“ = dávání rad, tvoření rozhovorů.

Úkol: V učebnici 69/5b je v zeleném sloupečku seznam rad nebo doporučení. Opiš si je do sešitu a 
zkus přeložit.  Vše je v rozkazovacím způsobu…např. take some medicine= vezmi si nějaký lék 

Pracovní sešit:  
54/1 – Zkus podle obrázku odhadnout, jaké potíže lidé mají, a doplň, co asi říkají. 

55/3 - Utvoř dialogy podle vzoru u obrázku č.1. Nad obrázky jsou 3 rámečky, ze kterých budeš vybírat 
věty nebo vazby, které v rozhovoru použiješ. Mluví spolu vždy 2 lidé: 

1.člověk se zeptá větou z 1. rámečku:  co se děje? Co je špatně?...
2.člověk odpoví větou z 2.rámečku.
1.člověk mu dá radu na jeho potíže. Tu vybereš ze 3. rámečku. 

       - Rozhovory by měly být přinejlepším smysluplné ! 

Opět připomínám, abyste mi psali, jak se vám úkoly daří a zda máte splněno. O vaše e-maily prosím 
nejpozději do 15.6. 



Kdybyste si někdo s učivem nevěděl rady, je již možné se domluvit na individuální konzultaci ve škole. 
Je potřeba, abyste mi v tom případě napsali, že o konzultaci máte zájem a domluvíme se na termínu a 
dalších podrobnostech individuálně. Pište kdykoliv v průběhu těchto tří týdnů. 
Připomínám můj e-mail:  erbesova@zs-manesova.cz
Možno i sms na  tel. č. 605 327 936. 

Mějte se hezky, opatrujte se a nezapomeňte pilně pracovat! 
                                                                                                 Michaela Erbesová

   


