
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Přepiš si výslovnost následujících nepravidelných sloves a nauč se je. Stále si opakuj slovesa již 

probraná. 

Začít BIGIN BIGEN BIGAN 

Chytit KEČ KÓT KÓT 

Kreslit DRÓ DRŮ DRÓN 

Znamenat MÍN MENT MENT 

Potopit se SINK SENK SANK  

 

2.) Učebnice str. 39: 

Everyday English  

cv. 4A – do školního sešitu si napiš čísla 1-8 a napiš si k nim začátky frází. Pak k číslům přiřaď druhé 

poloviny frází A-H.  

!!!! Nepiš pouze číslo a k tomu písmeno, napiš si celé fráze!!!! Pod každou větou si vynechej řádek.  

Pod věty pak napiš jejich překlad. Věty nepřekládej doslova, spíš se zamysli, jak tyto fráze říkáme 

v češtině.  

 

3.) Pracovní sešit str. 30: 

cv. 2 – poskládej slova tak, aby vytvořila správnou frázi 

cv. 3 – doplň dialog. Fráze ze cv. 2 ti pomohou.  

 

4.) Školní sešit – zápis: 

AGREEING AND DISAGREEING (= SOUHLAS A NESOUHLAS)  
 AGREEING (= SOUHLAS): 

- pokud s někým souhlasíme použijeme: 

SO / NEITHER + pomocné sloveso + zájmeno  

- v souhlasu vyjádřeném kladnou větou použijeme SO: 

A: “I can swim.“            A: “I have been to Poland.“          Pomocné sloveso v první větě je shodné  

B: “So can I.“                 B: “So have I.“                                 se slovesem v souhlasu.  

- v souhlasu vyjádřeném zápornou větou použijeme NEITHER: 

A: “I wasn’t at school yesterday.“           

B: “Neither was I.“                                      

- pokud původní věta neobsahuje pomocné sloveso, použijeme přítomný nebo minulý čas slovesa 

DO (DO, DOES, DID):  

A: “I like strawberries.“                  A: “We saw that film on Monday.“ 

B: “So do I.“                                      B: “So did I.“  

→ všimni si, že ať už použijeme SO nebo NEITHER pomocné sloveso v souhlasu je vždy kladné, 

protože s danou osobou souhlasíme 

 

 DISAGREEING (= NESOUHLAS)  

- původní věta je kladná → sloveso v nesouhlasu bude záporné:  

A: “I will be a teacher one day.“ 

B: “Oh, I won’t.  

- původní věta je záporná → sloveso v nesouhlasu bude kladné: 



A: “I’m not very good at Maths.“ 

B: “Oh, I am.  

 

5.) Učebnice str. 39: 

cv. 6 – do školního sešitu si napiš čísla oranžových bublin 1-8 a přiřaď k nim písmena modrých bublin A-

H 

 

6.) Pracovní sešit str. 31: 

cv. 4 – do odpovědí doplň pomocná slovesa z boxu  

cv. 5 – k větám 2-6 napiš svůj NESOUHLAS  

cv. 6 – přečti si věty 3-10 a napiš buď svůj souhlas nebo nesouhlas, podle toho, co je o tobě pravdivé 


