
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA 

1.) Pictures description: 

Prohlédni si následující obrázky. Do školního sešitu si napiš čísla obrázků. K číslům napiš, co obrázky 
zobrazují. Všechny obrázky se týkají ENVIRONMENT (= životní prostředí). Můžeš pracovat se slovíčky 
v pracovním sešitě str. 83+84/5A Climate change + The environment. 
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                       4.                                                                 5.                                                              6. 

      
 

2.) Učebnice str. 56: 

cv. 1A – do školního sešitu si napiš čísla definic 1-11 a přiřaď k nim slova A-K. První dvě spojení uvádím 

jako příklad: 1. D, 2. I 

 

3.) Climate change text + školní sešit: 

Přečti si následující text o týkající se změny klimatu. Pak k tomuto textu vypracuj do školního sešitu 

úkoly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hear a lot today about climate change. Thousands of articles are written about it 

in newspapers and TV programmes are made about it. Greenhouse gases, like CO2, 

are released into the atmosphere. The sun’s heat is trapped by these gases and 

gradually the world is getting warmer.  

 

Scientists believe that, as a result the ice caps will melt, sea levels will rise and many 

islands and coasts will disappear under the water. We will also see more extreme 

weather, such as hurricanes, heavy rain, high temperatures and drought. A lot of 

greenhouse gases are produced when fossil fuels are burnt by power stations, 

factories, cars and aeroplanes.  

However, the biggest cause is deforestation. The world’s forests – especially the 

tropical rainforests of South America, Africa and Asia – are very important for the 

Earth’s climate. But every year, over 200,000 km2 of forests are destroyed. In some 

cases, the trees are cut down and the wood is taken away. It’s used for buildings and 

furniture. However, in many cases, the land is wanted for farms. These trees are just 

burnt down, and billions of tonnes of greenhouse gases are released into the 

atmosphere. If we want to save the planet, we must save the forests! 



Zde uvádím slovní zásobu, která se objevuje v textu, a kterou možná nebudeš znát. Ostatní slovíčka týkající 

se životního prostředí si můžeš vyhledat v pracovním sešitě str. 83+84/5A Climate change + The 

environment. 

ARTICLE = článek                       TEPMPERATURE = teplota              MELT = tát 

RELEASE = vypustit                    CAUSE = příčina                                DISAPPEAR = zmizet 

TRAP = zachytit                          COAST = pobřeží 

 

Vyhledej v textu informace 1-6 a vypiš je k číslům. První větu uvádím jako příklad: 

1. Five things that produce greenhouse gases.  

→ cars, factories, power stations, aeroplanes, deforestation 

2. One greenhouse gas. 

3. Two things that will happen if the ice caps melt. 

4. Four kinds (= druhy) of extreme weather. 

5. Three places where there are tropical rainforests. 

6. Two reasons why forests are cut down. 

 

4.) Pracovní sešit str. 44: 

cv. 1 – spoj slovní spojení 

cv. 2 – slovní spojení ze cv. 1 doplň do vět tak, aby věty dávaly smysl 

 

 

  

 

 

 


