
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA 

1.) Učebnice str. 41:

Protože si odevzdal/a školní sešit ke kontrole, budeš ke zpracování následujících úkolů potřebovat 

papír. Tento papír si pak dobře uschovej. 

cv. 1B – přečti si zelený text o vitamínech a minerálech. Zde uvádím slovní zásobu, kterou možná 

nebudeš znát:

IMPORTANT = důležitý     

REASON = důvod                                CALCIUM = vápník           POTASSIUM = draslík        LIVER = játra

CONTAIN = obsahovat                       IRON = železo                   ZINC = zinek                        LUNGS = plíce 

STORE = skladovat/uchovávat         OXYGEN = kyslík               MUSCLE = sval                    SALMON = losos

cv. 2 – na papír si napiš čísla 1-8 a rozhodni, zdali jsou jednotlivé věty pravdivé, nepravdivé nebo to 

v textů není

cv. 3 – předělej si tabulku na papír. Vypiš do tabulky požadované informace. První vitamín uvádím jako 

příklad:

Vitamin Good for From

A Skin and eyes Fruit and vegetables (carrots, 
pumpkins, peppers, peaches, 
spinach), eggs, milk 

cv. 5 – přepiš si věty na papír a doplň do nich slova z modrého boxu tak, aby věty dávaly smysl. Zde 

uvádím překlad slov z modrého boxu:

ABSORB = vstřebat         CONTAIN = obsahovat       CARRY = nést/přenášet/dopravovat

STORE = uchovávat        PROVIDE = poskytuje         GET = dostat

2.) Učebnice str. 42:

cv. 1A – na papír si napiš čísla 1-8 a k nim přiřaď písmena A-H tak, aby k sobě poloviny vět pasovaly. Pak

tyto věty přepiš s použitím vztažných zájmen WHO / WHICH. První větu uvádím jako příklad:

1. This is the boy who lives next door. 

3.) Pracovní list:

Společně s výpisem z vysvědčení si obdržel/a složku s pracovním listem do angličtiny. Tento pracovní 

list vypracuj, je zaměřený na vztažná zájmena WHICH a WHO. 



RELATIVE PRONOUNS

Complete the sentences with the relative pronouns WHO or
WHICH: 

1. Can you remember the girl _____________ showed you the way? 

2. The dog ____________ we heard last night is a bulldog. 

3.  The  friends  ____________  you  are  living  with  phoned  you
yesterday. 

4.  The money _____________ we spend on magazines should be
spent on books. 

5. The actor _____________ plays in this film is very famous. 

6.  People  _____________  live  in  glass  houses  shouldn't  throw
stones. 

7. The street _____________ leads to the school is being repaired. 

8. Here is the man ___________ works with me in the supermarket. 

9.I know somebody ____________ lives in the town where you were
born. 

10.The  key  ____________  you  were  looking  for  was  behind  the
cupboard. 

11.That's the poet ____________ is very successful. 

12.The plane ____________ has just landed comes from Paris. 

13.I had my passport in the suitcase ___________ I lost. 

14.The  chair  ____________  you  are  sitting  on  belonged  to  my
grandmother. 

15.The oranges ____________ I bought yesterday aren't very good. 

16.That's the toy ____________ my son enjoys playing with. 

  


