
Angličtina   8.třída   Havlíčková do 27. 4. 

Zlatíčka, 

opět připomínám, že od většiny z vás nemám ani čárku. Vzhledem k tomu, že budeme doma dlouho, 
budu muset z úkolů, které zadávám tvořit známku, takže buďte tak hodní a začněte pracovat a posílat 
ofocenou práci na můj školní email. 

Dnes nejprve řešení cvičení z minula 

o a sea animals with several  tentacles/arms octopus 
o to get under water    to dive 
o somebody moving in water   a swimmer 
o quick      fast     
o many animals in one group   a colony 
o a person     a human 
o if (jestliže) you can´t see, you are ………… blind 

Překlad 
I can be up to three metres long.  Mohu být až 3 m dlouhý. 
To get my food I have to dive underwater. Abych získal potravu, musím se potopit. 
Animals like sharks  like to eat me.  Zvířata, jako žraloci, mě rádi jí. 
I can go up to 70 metres deep.   Mohu se potopit až do 70 m. 
Be careful.     Buď opatrný 

Práce na tento týden 

Měli jste číst text o Irsku, takže dnes práce k tomu. 

1. Napište do sešitu krátký text o Irsku (8 – 10 vět). Text by měl být souvislý a neměly by to být 
jen věty opsané z textu. 

2. V textu vyhledejte slova k následujícím definicím 
 a musical instrument typice of Ireland 
 a factory where beer is made 
 something you wear on feet 
 land in the middle of the sea 
 Irish potato pancake 
 valley in Irish English 

3. Přeložte do češtiny 
St.Patrick´s Day is a holiday in Ireland. That means people don´t go to work, and children 
don´t go to school. Many people go to church on this day. In cities there are parades and 
concerts. But St. Patrick´s Day is not only celebrated in Ireland, but all over the world. In 
some cities in America, like New York and Chicago, there are very big celebrations with 
parades and lots of green. People wear green clothes and shamrocks, drink green drinks, and 
even the rivers are green. It´s a day of fun for everybody. 
(Pokud neznáte slovíčka, vyhledejte si je ve slovníku. Navíc, až přeložíte, tak si to po sobě 
přečtěte, zda je překlad srozumitelný.) 

To pro dnešek stačí a nezapomeňte poslat do 26.4. 



Have a nice time, 

Best regards 

Your beloved teacher, Mrs.Havlickova 

 

 


