
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Doplň si výslovnost nepravidelných sloves z tabulky do seznamu nepravidelných sloves v pracovním 

sešitě. Slovesa se nauč.  

Zpívat SIŋ SEŋ SUŋ 

(Za) platit PEJ PEJD PEJD 

(Při) lepit STYK STAK STAK 

Trhat TEӘ TÓR TÓN 

Poslat SEND SENT SENT 

 

2.) Pracovní sešit str. 42: 

cv. 3 – popiš obrázek pomocí fráze There’s / There are +ING. Pracuj s frázemi z boxu. 

 

3.) Adjectives – procvičení: 

Do školního sešitu přepiš věty 1-8 společně se správným přídavným jménem. Věty napiš CELÉ ne jenom, 

přídavné jméno, které si vybral/a.  

1. I don’t understand this game. It’s very __________ (confused / confusing). 

2. I was really __________ (embarrassed / embarrassing) when I fell over in the street. 

3. That film was so ___________ (depressed / depressing).  

4. We are going in a helicopter? How __________ (excited / exciting)! 

5. I hate long flights. I'm always really __________ (bored / boring). 

6. John was _________ (fascinated / fascinating) by China.  

7. I will be very ___________ (surprised / surprising) if she does well in her test. 

8. I come home extremely ___________ (tired / tiring) at the end of each day. 

 

4.) Pracovní sešit str. 42: 

cv. 2 – od sloves v boxu vytvoř přídavná jména s -ED nebo -ING a doplň je vhodně do vět  

 

5.) Školní sešit – zápis:  

ADJECTIVES a jejich pořadí ve větě 
- chceme-li ve větě použít více za sebou jdoucích přídavných jmen, postupujeme následovně: 

 1.SIZE 2.TEMPERATURE 3.COLOUR  

a - cold dark night 

this big warm - bed 

my long - black hair 

 

                  Nejprve tedy bude velikost, poté teplota a jako poslední barva. Samozřejmě ne vždy musí  

                  být ve větě obsaženy všechny typy přídavných jmen (viz pomlčky v tabulce).  

 

6.) Pracovní sešit str. 39: 

cv. 6 – poskládej slova tak, aby vytvořila správné fráze 

cv. 7 – poskládej slova v závorce tak, aby věty dávaly smysl 

 

7.) Pictures: 

Prohlédni si následující obrázky. O každém z nich napiš krátké slovní spojení vždy alespoň se dvěma 

přídavnýmy jmény. Tato slovní spojení pak napiš do školního sešitu. První obrázek uvádím jako příklad: 



       
1. A big, dark forest                                                  2.                                                                3. 

           
                        4.                                               5.                                            6.                                             7. 

 


