
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA  
 

1.) Učebnice str. 60: 

cv. 1B – přečti si dopis o mláďatech medvědů a odpověz na otázku v zadání – What does the writer 

want?  

Pracuj se slovíčky v pracovním sešitě str. 84 / 5C Caring for the environment.  

Slovíčka či slovní fráze, které možná nebudeš znát a nejsou v pracovním sešitě: 

DEN = nora / doupě  

PROTECT = chránit 

SHOOT = postřelit (SHOOT – SHOT – SHOT) 

EXTINCT = vyhynulý  

FUR = kožešina  

YOURS SINCERELY = S úctou (na konci dopisu)  

 

** Všimni si, že v textu je hodně trpného rodu, v různých časech – je tam spousta nepravidelných 

sloves ve 3. tvaru (např. teach – taught). Zkus si jednotlivých sloves všímat a připomínat si všechny 

tři tvary.  

 

cv. 1C – do školního sešitu si napiš čísla 1-5 a napiš k nim požadovaná jména lidí nebo míst. Ve 4. 

větě je sloveso RUN, které v tomto případě neznamená běhat, ale vést / spravovat nějakou 

organizaci. První větu uvádím jako příklad: 

1. The man who wrote the letter → Fred O’Regan   

cv. 2 – v každé větě 1-10 je nějaká chyba v informaci. Věty si přečti a oprav je do školního sešitu.  

Str. 61: 

cv. 3 – tvým úkolem je spojit slova 1-12 z jejich definicemi A-L. Do školního sešitu si napiš čísla 1-12 

a k nim přiřaď písmena A-L. 

 

2.) Pracovní sešit str. 48: 

cv. 1 – přečti se text o mláďatech orangutanů. Do textu doplň slova z boxů.  

 

Slovíčka či slovní fráze, které možná nebudeš znát a nejsou v pracovním sešitě: 

LORRY = nákladní auto (LORRIES = množ. číslo) 

NEST = hnízdo  

CHAINSAW = motorová pila  

CONTINUE = pokračovat  

BIOFUELS = biopaliva  

 

cv. 2 – podle toho, co sis přečetl/a, zakroužkuj správnou variantu 

 

cv. 3 – podle toho, co sis přečetl/a, doplň věty správnými čísly  

 

Kontrolní otázky – odpověz na ně do školního sešitu: 

1. Podle toho, co sis přečetl/a v textu o mláďatech medvědů, z jakého důvodu jsou medvědi zabíjeni? 

2. Jak se anglicky řekne sirotek / osiřelý? 

3. Vyber si jednu větu z dopisu v učebnici na str. 60, která obsahuje trpný rod a vypiš ji.  


