
Anglický jazyk 8.třída  Havlíčková  práce do 3.4. 

1. Přepiš do sešitu následující  definice a v textu Ananse, the spider  vyhledej k těmto definicím 
slova 

 a device (přístroj) where you can make a cake 
 an animal which looks like a horse but it is smaller 
 if (jestliže) you are prepared 
 in a short time 
 to relax 
 to have something with another person or people 
 to cry 
 to damage 
 opposite to push 

 

2. Najdi opaky, napiš do sešitu dvojice 

short ………………., fat  ………………., stay  ……………….,  good ……………….,finály  ………………., always  
………………., find  ………………., soon  ………………., long  ………………., come  ………………., love  ………………. 

3. Přelož do sešitu (neznámá slovíčka si najdi ve slovníku) 

Vždycky jsem měl rád dobrou zábavu. Včera jsem seděl v restauraci a nebylo tam mnoho lidí. Přišli 
dva muži  a sedli si ke mně. Povídali jsme si o dovolené. Pili jsme kávu a odpočívali. Náhle jsem se 
podíval na své nohy. Neměl jsem boty. “ Kde jsou?“ pomyslel jsem si. Byly nové a velmi drahé.  Byl 
jsem nešťastný. Náhle jsem se probudil. Byl to jen sen. 

4. Opakuj si nepravidelná slovesa, najdeš je na obalu WB 
5. Už jsme měli několik časů – zopakuj si je a správně přelož následující věty, opět do sešitu 

Tatínek pracuje v továrně. Teď právě nepracuje, je nemocný. Kde pracoval loni? Pracoval v Praze, měl 
svoji firmu. Chystá se změnit svoji práci. Není spokojený. 

Kam jdeš? Jdu do školy. Chodím do školy od pondělí do pátku. Ted ve škole nejsem. Musím zůstat 
doma. Nemusím ráno brzo vstávat. Před dvěma týdny jsem šla do školy naposledy. Chystám se zítra 
udělat všechny domácí úkoly. 

Rodiče se každý večer dívají na televizi, ale mamka se nedívá na fotbal. Dívají se na televizi teď? 
Nevím, nejsem doma. Ráda se dívám na televizi večer. Včera večer jsem se nedívala, protože jsem 
byla velmi unavená. Co se chystáš dělat dneska večer? Chystáš se dívat na televizi? Nemusíme se 
dívat, můžeme jít do kina. Chceš jít do kina? 

 

!!! po návratu si sešity vyberu a oznámkuji, nezapomeň.!!! 

 


