
 

Aj – 8.ročník – úkoly:  4. – 15.5.2020 

Na vypracování úkolů máš zase 14 dní. První část úkolů je pro skupinu p.Špalka, druhá 
část je pro skupiny p.Märzové a p.Koutné.  

 

Skupina p.Špalka 

 

Úkol č.1:  Pusť si toto krátké video a několika větami mi česky napiš o čem bylo. POŠLI UČITELI 

https://www.youtube.com/watch?v=P2WQBD6nNY4 
 

 

Úkol č.2:  Z těchto vět utvoř věty záporné a ty přelož do češtiny - POŠLI UČITELI 

 

1. I was cutting the grass in our garden today morning. 

 

2. We saw that movie a long time ago. 

 

3. Mary was in Italy with her parents. 

 

4. They were writing their homework at 3 o'clock.  

 

5. We were visiting grandparents in Prague this weekend.  

 

6. You helped your mum to cook this lunch. 

 

7. Peter was swimming in the lake yesterday afternoon. 

 

8. Tom bought a new running shoes. 

 

 

Úkol č.3:   Přelož tyto věty do angličtiny - POŠLI UČITELI 

 

1 – Už jsi četl knihu Robinson Crusoe ? 

 

2 – V osm hodin jsme šli do divadla . 

 

 

3 – V sobotu jsme celé odpoledne jezdili na kole. 

 

 

4 – Slyšel jsem o vašem výletu do hor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P2WQBD6nNY4


 

5 – Sally měla narozeniny, tak jsme jí upekli dort. 

 

 

6 – V pět hodin odpoledne jsme s maminkou nakupovali. 

 

 

7 – Co jste dělali tento víkend? 

 

 

8 – Byla tvoje babička učitelka? 

 
 

Skupina p.Märzové a p.Koutné 

 

Úkol č.1: Zopakuj si  slovíčka z 11 lekce 

Úkol č.2: Učebnice 106/1 –  vypracuj do sešitu 

Úkol č.3 - Počasí 

Jaké je počasí?                    What´s the weather like? 

Jaké bylo počasí včera?     What was the weather like yesterday? 

Jaké je počasí v Praze?      What´s the weather like in Praque? 

Učebnice 107/5 -  otázky + odpovědi – stačí projít ústně 

 

Úkol č.4: pracovní sešit str. 75 – u cv.2 a 4 používej  celé věty 

 

Úkol č.5: doplň do vět 

 



 

Úkol č.6 – doplň křížovku – výsledek tajenky POŠLI UČITELI 

 

 

 

 

Úkol č.7 – přelož tyto věty – POŠLI UČITELI 

1. Svítí slunce. 

2. Je sucho. 

3. Fouká silný vítr. 

4. Slyšel jsi předpověď počasí? 

5. Je oblačno a větrno. 

6. Je mlhavo 

 

 

 

 



Úkol č.8 – poslechni si tento rozhovor https://www.listenagainenglish.com/weather.html  

- Roluj po stránce, dokud nenalezneš toto, pusť si rozhovor a odpověz na následující otázky 

 

 

 

Správné odpovědi nalezneš na konci stránky s poslechem  

 

Úkol č.9 – dokonči konverzaci mezi tatínkem a Tomem (navazuje na předchozí poslech) – POŠLI UČITELI 

 

 

https://www.listenagainenglish.com/weather.html


 

Úkol č.10 – přečti si následující text a zaškrtni správnou odpověď 

 

1. Newquay is in the north of England. T              F 

2. Newquay is near the coast. T              F 

3. Newquay is a good place to go surfing. T              F  

4. Alex loves doing outdoor activities. T              F 

5. Coasteering is similar to surfing.  T              F 

6. There is a ZOO in Newquay. T              F 


