
Anglický jazyk – 8.A ( 1. - 13. 4.)

Ahoj osmáci, moc vás zdravím.  Chválím všechny, kteří jste se poctivě věnovali zadaným úkolům a  
děkuji všem, kteří mi také poslali potvrzující e-mail. Ti, kteří tak neudělali, věřím, že jen zapomněli 
napsat a co nejdříve vše napraví.  Na vaše e-maily čekám. 

Posílám vám práci na další dva týdny a opět  vše rozdělím na dva celky:  1) týden 1. – 5. 4.

                                                                                                                                  2) týden 6. – 12. 4.  

1. týden – kontrola + procvičení učiva z minulého období

Tento týden nebudeme probírat žádné nové učivo, ale chtěla bych, abyste si zkontrolovali 
všechna cvičení, která jste sami vypracovali a opravili případné chyby.

Zde posílám správná řešení:

Učebnice 59/2

1. Sweet Sue            5. Smart Alec

2. Sweet Sue            6. Smart Alec  

3. Smart Alec           7. Smart Alec

4. Sweet Sue            8. Smart Alec

Pracovní sešit  44/1

1. have        5. have

2. have        6. has  

3. have        7. has

4. has

Prac. s. 44/2

1. We´ve done …                    5. I´ve cleaned…

2. We´ve helped…                  6. Ben´s hoovered…

3. They´ve given…                  7. He´s taken…

4. Aimee´s washed…

Prac. s. 45/5

1. She has painted the room.

2. They have found gold.



3. He has caught a fish.

4. They have flown in a plane.

5. They have bought a car.

6. They have seen a ghost.

Prac. s. 46/1

Vodorovně:                     svisle: 

2 won                               1 ridden  /výsl. ridn/

5 climbed                        2 written 

7 met                               3 read    /píše se stejně jako základní tvar, ale výslovnost je red/

10 done   /výsl. dan/     4 stopped                   

11 played                         6 visited

13 seen   /výsl. sín/        8 been /výsl. bín/  

14 travelled                     9 gone /výsl. gan/

15 flown                           12 fallen /výsl. fóln/

Prac. s. 46/2

2. A spaceship has landed… / A spaceship hasn´t landed…

3. We´ve seen a Grand Prix. / We haven´t seen a Grand Prix.

4. I have used the Internet. / I haven´t used the Internet.

5. Our class has visited the museum. / Our class hasn´t visited the museum. 

6. My friends have flown in a helicopter. / My friends haven´t flown in a helicopter. 

Prac. s. 46/3

1. Have you seen this film?       4. Have you done…?

2 Has Michael played…?           5. Have you met…?

3. Have they eaten…?                6. Has your  friend ridden…?    



2. týden – lekce 5B – Have you ever climbed a mountain? 

Slovíčka: procvičuj slovíčka z minulého období – pracovní sešit 78/5A,B

Nové učivo:

1. Doplnění k výrazům ever, never (zápisky do sešitu):

                           Určitě jste si všimli, že EVER použijeme, když se někoho ptáme, zda už někdy

                            nějakou věc zažil, viděl, jedl,…např. Have you ever climbed a mountain?

                                         Odpověď je pak:   Yes, I have.  /    No, I haven´t. 

                           A slovo NEVER použijeme, když chceme říct, že jsme něco nezažili, neviděli,…

                                         Např. I´ve never eaten pizza. ( Všimněte si, že i když má věta záporný 

                                        význam – Nikdy jsem nejedl pizzu. - , sloveso je v kladném tvaru. Vy už

                                       víte i proč: V ANGLICKÉ VĚTĚ MŮŽE BÝT JEN JEDEN ZÁPOR. V české

                                        máme klidně dva – nikdy, nejedl).

(učivo najdeš a můžeš si projít i v učebnici str. 59, cv. 3,4)              

  Úkol: Procvič si použití EVER a NEVER – pracovní sešit str. 47/4 

                                            (pomoz Bradovi utvořit otázky, kterými se vás zeptá, jestli jste 

                                              už někdy tyto věci zažili a pravdivě na ně odpověz podle vzoru.)

2.  Znovu procvič „třetí tvary“ nepravidelných sloves z minulého období 

       (od TO BE do TO LEAVE) v prac. s. str. 79

     - není špatné si pro procvičování vytvořit kartičky, např 3x6cm, 

            Kde na 1. straně je základní tvar +česky    TO BE         a na 2.straně  WAS,WERE

                                                                                     (BÝT)                                       BEEN 

          ( Zabere to trochu času, ale ve výsledku se to myslím vyplatí.  Ale záleží, jak komu co 
vyhovuje. Je to jen nápad, doporučení. )

Kdybyste narazili na problém, se kterým si nevíte rady, neváhejte mi napsat, pokusím se vám pomoci. 


A opět vás poprosím o potvrzující e-mail o splněných úkolech, a to nejpozději do pondělí  13. 4. 
Vyfocené úkoly nemusíte posílat, stačí mi zpráva, že jste vypracovali.  Po návratu do školy se na vše 
podívám.                       Mějte se hezky a buďte zdrávi!   M. Erbesová



                            

              


