
Anglický jazyk, 8. ročník, Vyhnánková Markéta 

Ahoj,  výuka bude probíhat prostřednictvím  google classroom.  Přihlašte se do svých školních emailů 

a  zde najdete pozvání do výuky.  Pokud budete mít s přihlášením problém, kontaktujte mě přes 

email.  

Formát školního emailu je: jmeno.prijmeni@1-zsbenatky.cz 

- Minule ses z videa dověděl(a), že když budeš chtít mluvit o tom, co máš v plánu, úmyslu, jaké jsou 

tvé cíle a předsevzetí nebo chceš říct něco, co se s velkou pravděpodobností stane na základě 

viditelných faktů (Koukni na tu oblohu. Bude pršet), použiješ vazbu - BE GOING TO 

1. Po škole se chystám studovat hudbu. 
2. Podívej! Svítí slunce. Bude hezký den. 
3. Napíšeš našemu kamarádovi Michalovi do Londýna? 
4. Pojedeš se podívat za strýčkem na jeho chatu? 
5. Tento rok nebudu slavit své narozeniny. 
6. Kam se chystáš na dovolenou? 

 
- Minule jsi četl(a) a psal příběh o Perseovi. Mám pár otázek, na které mi prosím odpověz celou 

větou. 
1. Nejdřív mi napiš, co vidíš na obou obrázcích. Nezapomeň, že při popisování obrázků 

používáme přítomný čas průběhový. Minimálně dvě věty o každém obrázku. 
 

2. Ve cvičení 2 jsou v rámečku slovíčka. Slovíčka která neznáš, si zapiš do slovníku. 
Vyhledej slova v textu a napiš mi jak jednotlivé věci pomohly Perseovi.  
 

- Podívej se na video a odpověz na otázky. 
https://www.youtube.com/watch?v=0UKA1H2xpWY 

- I´m gonna be - vysvětli (česky) 
- You look stunning. -  (vysvětli česky) a kdo to komu řekl?(anglicky) 
- Will hates Rachel. Why? (English) 
- I´m glad. (translate) 
- What are dairy foods? (explain in English) 
- INTO IT - (use in sentence, explain in Czech) 
- Hot stuff  (translate, explain) 
- What are you up to? (translate) 
- LAME - (When can you use it? Use it in sentence.) 
- Stare at someone.(What does it mean?) 
- You´re unbelievable. (translate) 

 
- Viděl(a) jsi část dílu ze seriálu přátelé. Popiš co se v seriálu odehrálo. Prosím v minimálně 10 

větách. Použij minulý čas. 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0UKA1H2xpWY

