
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Přepiš si výslovnost dalších pěti sloves a slovesa se nauč. Stále si pokuj slovesa již probraná.  

Zlomit, rozbít BREJK BROUK BROUKN 

Pít DRINK DRENK DRANK 

Schovat HAID HID HIDN 

Vonět, páchnout SMEL SMELT SMELT 

Rozumět  ANDRSTEND ANDRSTUD ANDRSTUD 
 

2.) Učebnice str. 44 (začínáme UNIT 4): 

V tomto zadání si přečteš něco o králi Artušovi a jeho rytířích. Král Artuš byl legendární britský panovník 

mezi pátým a šestým stoletím. Dodnes není jasné, zdali král Artuš skutečně existoval nebo se jedná 

pouze o legendu. I přesto, že se neví, zdali Král Artuš skutečně žil, inspiroval mnoho spisovatelů, umělců 

a filmových tvůrců, kteří jeho příběh již několikrát ztvárnili.  

 

cv. 1A – do školního sešitu si napiš čísla z obrázku 1-8 a přiřaď k nim slova z oranžového boxu podle 

toho, na co čísla odkazují  

cv. 2A – přečti si text Sir Bedivere and Excalibur. Zde uvádím slovní zásobu, kterou možná nebudeš znát: 

KNIGHTS OF THE ROUND TABLE = Rytíři od kulatého stolu  

BATTLE = bitva                               RETURN = vrátit                      BUSHES = křoví 

WOUNDED = zraněný                   WEAK = slabý                          REFUSE = odmítnout  

SURVIVE = přežít                            OFFER = nabídnout                

RECIEVE = obdržet                         SHORE = břeh 

Nyní si napiš čísla 1-6 do školního sešitu a přiřaď k názvům osob a míst 1-6 jejich popis A-F. 

cv. 2B – popiš, co se děje na obrázku podle toho, co sis přečetl/a v příběhu 

cv. 3A – text si ještě jednou přečti a do školního sešitu seřaď jednotlivé události příběhu A-I.  

cv. 6A – přečti si konec příběhu v textu, který je na další stránce. Zde opět uvádím slovní zásbu, kterou 

možná nebudeš znát: 

STRENGTH = síla             DISAPPEAR = zmizet  

WAVE = mávat                SINK – SANK – SUNK = potopit se (nepravidelné sloveso)                                                                  

 

Do školního sešitu odpověz na otázky 1- týkající se konce příběhu: 

1. Why the king couldn’t throw the sword in the lake? 

2. What happened when Sir Bedivere threw the sword in the lake? 

3. Who did catch the sword and wave with it? 

4. How many times did the woman’s hand wave with the sword?  

5. What happened to king Arthur at the end of the story?   

 

3.) Pracovní sešit str. 34: 

cv. 1 – doplň tajenku 

cv. 2 – do vět doplň slova z šedého boxu  

TEXT král Artuš ↓↓ 



 

 
 


