
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA  
 

1.) Nepravidelná slovesa: 

 

2.) Učebnice str. 32: 

cv. 1A – do školního sešitu si napiš oranžová čísla 1-14. K číslům napiš, na které části těla ukazují 

(všechny tyto části těla by si měl/a znát). 

cv. 1B – do školního sešitu si napiš modrá čísla 1-18. K číslům přiřaď slova z oranžového boxu. (Některá 

z těchto slov pro tebe budou možná nová, proto pracuj s pracovním sešitě str. 82/3A You and your 

body + Parts of the body).  

 

3.) Pracovní sešit str. 24: 

cv. 1A – toto cvičení je dobrovolné, můžeš si na něm procvičit slovní zásobu týkající se částí těla 

cv. 1B – přečti si definice a doplň části těla (slova, která možná nebudeš znát → JOINT = kloub, ABOVE = 

nad)  

  

4.) Učebnice str. 32: 

cv. 2A – přečti si text “You and your body“. Do školního sešitu si napiš čísla odstavců 1-5. Přečti si slova 

v červeném boxu a přiřaď je číslům 1-5, podle toho, jaké rady jednotlivé texty dávají. První odstavec 

uvádím jako příklad:  

1. Exercise (= tento odstavec radí, aby mladí lidé neseděli jen u televize a počítače, ale aby se také 

věnovali nějakému typu cvičení – proto jsme přiřadili slovo EXERCISE)  

Pokud nebudeš některému slovu rozumět, opět využij pracovní sešit str. 82/3A You and your body + 

Parts of the body.  

 

5.) Školní sešit – zápis: 

RELATIVE PRONOUNS (= VZTAŽNÁ ZÁJMENA) 

- WHO = pro životná podstatná jména (lidi)                      obě dvě slova (who, which) budou ve 

- WHICH = pro neživotná podstatná jména (věci)            vztažných větách znamenat KTERÝ  

 

A pilot is a man who flies a plane. (= Pilot je muž, který řídí letadlo.) 

→ muž je životné podstatné jméno, proto jsme zvolili zájmeno WHO                    

This is the book which I bought yesterday. (= Toto je ta kniha, kterou jsem si včera koupil.) 

→ kniha je neživotné podstatné jméno (věc), proto jsme zvolili zájmeno WHICH 

 

- zájmena WHO a WHICH lze nahradit zájmenem THAT (tím pádem nemusíme přemýšlet, zdali do 

věty vložit who nebo which) 

A pilot is a man that flies a plane.                                        

This is the book that I bought yesterday. 

 

6.) Pracovní sešit str. 25: 

cv. 2 – do vět doplň vztažná zájmena WHO a WHICH. Pracuj se zápisem z bodu 5. 

 

cv. 4 – doplň věty frázemi z šedého boxu (dvě fráze jsou navíc a nebudeš je tedy potřebovat) a použij 

vztažné zájmeno THAT 

 


