
Anglický jazyk pro 8. třídu 
 

Týden od 23.3.-27.3.2020 
 
 
Učebnice -  nahlas přečíst rozhovory str. 50/cv 1, 2 (cvičení 2 je spíše o porozumění textu) 
Napište si věty ze cvičení 2 do školního sešitu, vyberte správná slova ve větě. 
  
Školní sešit- dále si tam prosím zapište Everyday English (učebnice str. 51/ cv. 4a - 9 vět) 
Tyto věty najdi v textu, správně je spoj a zapiš, nauč se je nazpaměť a zároveň se pokus o 
překlad.  
 
 PS- str. 83 (slovíčka z lekce 4D - zapsat do školního sešitu, naučit se je a nechat se 2x 
přezkoušet od rodičů- jednou ústně a podruhé písemně) 
      - celá strana 40 
      - celá strana 42 (opakování) 
 
Konverzace - opět objednávání jídel (poslech z PS - str. 41/cv.4 + cv. 5 (pokus se o vymyslet 
a dosadit správné výrazy v dialogu) Nehledejte žádné složitosti, prosím. 
Díky za spolupráci a do dalšího týdne přeji hodně elánu. Zdraví Lenka Mlsová 

Nové zadání pro týden od 23.3. mi prosím naposílejte do pátku 27. 3. 2020. 

 

 
 

Týden od 16.3.-20.3.2020 
 

Žádám 8. třídu, aby mi poslali vypracované a ofocené úkoly z minulého týdne do úterý 
17.3. (prodlužuji Vám termín vzhledem k lyžařskému výcviku).  

Úkoly z tohoto týdne posílejte prosím do pátku 20. 3. do 12h ofocené, či napsané 
přímo do mailu.  
Pokud budete mít s něčím problém, napište, vše společně vyřešíme. V případě, že se 
mnou nebudete spolupracovat, upozorňuji, že pasivitu ohodnotím sníženou známkou ke 
konci školního roku. 
          

Týden 16.3.-20.3. 
         - Slovíčka z lekce 4C (PS- str. 83), naučit se je nazpaměť, nechat se přezkoušet od 
rodičů. 
         - PS- celá str. 39 (CD si přehraj, vyplň cv.4). Ve cvičení 5,6,7 se jedná o seřazování 
přídavných jmen před podstatné jméno. Lze se orientovat podle češtiny. Na prvním 
místě je velikost (size), druhé je teplota (temperature) a třetí je barva (colour), ta je 
nejblíže podstatnému jménu. 
Dle cv. 5/str.39  A cold, dark night /  my big warm bed  / long red hair 
  Cvičení 6 a 7/str. 39 vypracuj samostatně (rodiče podepíší) 
          - Z učebnice str. 49/cv 6b vypracuj do sešitu (Máte to tam předepsané, doplňuj do 
vět, některé věty můžeš vynechat, nebo si vymyslet své) V sešitu ofoť a pošli, nebo přímo 
napiš mail. 



           - Konverzace- v příloze najdete poslech a pracovní list (prac.list) vyplň a pošli zpět 
mailem 
Díky za spolupráci 
------------------------------------- 
 
Domácí úkoly pro anglický jazyk do 13. března 2020: 

– Dokončení projektu „My hero“. 
– Učebnice str. 48/ cv. 2a,b – zapsat tabulku a cvičení do školního sešitu (opakování), 
pracovat se slovníčkem. 
– PS str. 37/ cv. 5 + str. 38/cv. 1 (opakování vět – přečíst nahlas, porozumění, příprava 
na test). Ti co nepsali test 4A, 4B – procvičit a získat informace od spolužáků. 
– Konverzace – otevřít Youtube: zadat do vyhledávání: „at the restaurant conversation“ 
projít videa. 


