
Anglický jazyk – 8. A,B (15. – 23. 6.)

Milí žáci, 

závěr školního roku se k nám blíží mílovými kroky. V tomto posledním dopise vám posílám zadání na 
nadcházející období ( 15.6.-23.6.2020).

Klasifikace se uzavírá 23.6.2020.

Při klasifikaci budou zohledněna tato kritéria:

1. známky za období únor, březen

2. známka v pololetí

3. přístup k učení během distanční výuky

Zadané úkoly: 

Nejdříve si prosím zkontrolujte vypracovaná cvičení z minulého období: 

Učebnice 68/1a,b

I´m hungry.  (Jsem hladový)                                   My ear hurts. (Bolí mě ucho.)

I´m cold.  (Je mi zima.)                                            My knee hurts. (Bolí mě koleno.)     

I´m thirsty. (Mám žízeň.)                                        My finger hurts. (Bolí mě prst.)

I´m bored. (Jsem znuděný – Nudím se.)             My back hurts. (Bolí mě záda.)    

I´m hot. (Je mi horko.)

I´m tired. (Jsem unavený.)

I feel sick. (Je mi špatně.)                                      I´ve got a headache. (Bolí mě hlava.)

I don´t feel well. (Necítím se dobře.)                  I´ve got a cold. (Jsem nachlazený.)

                                                                                  I´ve got a sore throat. (Mám bolavý krk.)

                                                                                  I´ve got a sore eyes. ( Mám podrážděné/bolavé oči.)

                                                                                  I´ve got a toothache. (Mám bolavý zub.)

Učeb. 69/5

Take some medicine – vzít si nějaký lék

go to the dentist´s  - jít k zubaři



help with the housework – pomoci s domácími pracemi

eat so much – použilo by se v záporu: You shouldn´t eat so much. Neměl bys tolik jíst. 

go to the doctor´s  - jít k lékaři

stay up so late – opět v záporu: You shouldn´t stay up so late. Neměl bys zůstávat vzhůru tak dlouho.

go and see one of your friends –  jít navštívit kamaráda

do your homework – dělat své úkoly

go to school today – jít dnes do školy

eat so many sweets – opět v záporu: Don´t eat so many sweets. Neměl bys jíst tolik sladkostí.

put a jumper on – obléci si mikinu     

go to bed earlier – jít dříve do postele

stay in bed – zůstat v posteli

get up earlier – dříve vstávat 

Pracovní sešit

52/2

2.  I´ve been in some plays…

3. He´s won several Matjes

4. they´ve met Lewis Hamilton

5. they´ve visited them in many different countries

6. has done some work

7. she´s done a bungee jump and flown in a helicopter

8. I´ve cooked dinner for all my friends

52/3

2. Has the plane taken off?   No, it hasn´t.

3. Has she switched off the TV?    Yes, she has.

4. Have they missed the train?    Yes, they have.

5. Have you done your homework?   No, I haven´t.



54/2

2. You should take a painkiller.                             6. You should do some outdoor sports.

3. You shouldn´t drink it.                                        7. You should put a sweatshirt on.

4. You should study more.                                     8. You shouldn´t eat so many sweets. 

5. You shouldn´t go shopping so often.

54/1

2. feel                         6. hot

3. toothache              7. sick

4. sore throat            8. knees hurt

5. Thirsty

55/3

2. What´s up?                                                               3. What´s the matter?

    I feel cold.                                                                      I´ve got nothing to do.         

   Well, you should put something warm on.              Well, you should give one of your friends a ring.  

4. What´s wrong?                                                         5. What´s up?

I feel sick.                                                                         I´m thirsty.

   Well, you shouldn´t eat so much.                               Well, you should have something to drink.

6. What´s the matter?

    I feel tired.

    Well, you shouldn´t go out this evening.    

Je jedno, jakou otázku z nabízených jste zvolili u jednotlivých obrázků, mají všechny podobný význam.  
Ostatní věty už jsou jasně dané, tam jiná možnost nebyla. 

Nové učivo: 

Tento týden už nás žádné nové učivo nečeká. Dopište si podle správných řešení, která vám posílám, 
české překlady k frázím ze cv. 68/1 a 69/5 v učebnici. Pak se věnujte jejich procvičování a opakování 
slovíček z lekce 6A. 



Protože se 23. 6. uzavírá klasifikace za toto pololetí, žádám všechny žáky, kteří již 
nenastoupili do školy, aby mi před tímto datem individuálně přinesli své sešity k nahlédnutí + 
zároveň mi odevzdali učebnici Aj. (Bude započítáno do známky na vysvědčení.)

Přijďte prosím kdykoliv v těchto termínech: PÁTEK 19. 6.     13.00 – 15.00 hod.

                                                                  nebo  PONDĚLÍ 22. 6.     14.00 – 16.00 hod. 

(Přineste prosím učebnici, pracovní sešit i červený sešit s vašimi zápisky.) 

Chtěla bych vám všem poděkovat za snahu, trpělivost a vstřícnost během celé doby distanční 
výuky. Přeji vám krásné letní dny. 

Michaela Erbesová

                                 


