
8.A Anglický jazyk do 26.4. 

 
Zdravím vás po Velikonocích. Doufám, že jste si je v rámci možností alespoň trošku užili. A 

teď už do práce. S chutí do toho, půl je hotovo. 

 

1. Stále si opakujte zadaná nepravidelná slovesa 

 

2. Naučte se nová slovíčka pracovní sešit str. 83, 5B 

 

3. Přečtěte si a přeložte další příběh Smart Alec, Sweet Sue. Vyhledejte věty s předpřítom-      

    ným časem.(Připomeňte si jej v minulém zadání.) Učebnice str. 58, cv. 1 

 

4. Do školního sešitu vypracujte cv. 2, str. 59. Nápovědu  najdete v textu  na str. 58 

 

5. Do sešitu si  opište tabulky z prac. sešitu str. 78. 

    5.2 Předpřítomný čas – zápor (Present perfect – negative) 

                         tabulka 

    Překlad předpřítomného času 
    I haven´t read that book. Nečetla jsem tu knihu. 

    She hasn´t read that book. Nečetla tu knihu. 

   

    5.3 Předpřítomný čas – otázka (Present perfect - question) 

                          tabulka 

    Překlad předpřítomného času 

    Have they been in a film? Byli ve filmu? 

    Has he been in a film? Byl ve filmu? 

    Why have you hidden my keys? Proč jsi hledal moje klíče? 

 

   5.4 Předpřítomný čas – krátké odpovědi (Present perfect –short answers) 

                            tabulka 

   Překlad krátkých odpovědí 

   Have they been in a film? 

   Yes, they have. Ano, byli. 

   No, they haven´t. Ne, nebyli. 

 

6. Z textu Have you ever climbed a mountain?  v učebnici vypište do školního sešitu věty  

    v předpřítomném čase. Dvě věty kladné a dvě otázky s krátkými odpověďmi. 

 

7. Do sešitu napište věty v předpřítomném čase. Napište 3 věty kladné a 3 záporné.  

    Použijte výrazy z učebnice str. 59, cv. 5a 

    Vzor: Sue has driven a car. 

              She hasn´t played tennis. 

 

8. Vypracujte cvičení v pracovním sešitě na str. 44 -1, 2 

                                                                                 45 - 5 (pokud máte možnost, použijte  

                                                                                     nahrávku), cv.6 

                                                                                 46 – 1, 2 3 

9. I nadále procvičujte na agendaweb. V případě problémů či nejasností se mi ozvěte  

    na e-mail Milato@seznam.cz 


