
Angličtina   8.třída   Havlíčková do 3. 5. 

Zlatíčka, 

opět připomínám, že od většiny z vás nemám ani čárku.  

Dnes nejprve kontrola: 

1. Napište do sešitu krátký text o Irsku (8 – 10 vět). postrádám 
2. V textu vyhledejte slova k následujícím definicím 

 a musical instrument typice of Ireland  harp 
 a factory where beer is made   brewery 
 something you wear on feet   boots, shoes, socks 
 land in the middle of the sea   island 
 Irish potato pancake    boxtys 
 valley in Irish English    glen 

3. Přeložte do češtiny 
Den svatého Patrika je v Irsku svátek. To znamená, že lidé nejdou do práce a děti nechodí do 
školy. Mnoho lidí chodí v tento den do kostela. Ve městech se konají pochody a koncerty. Ale 
den sv. Patrika se neslaví jen v Irsku, ale po celém světě.  V některých městech v Americe, 
jako v NY a Chicagu, jsou velmi velké oslavy a pochody a hodně zelení. Lidé nosí zelené 
oblečení a čtyřlístky, pijí zelené drinky a dokonce řeky jsou zelené. Je to den legrace pro 
každého.  

Dnes pouze překlad na přítomné časy: 

Simon vstává každý den v 7 hodin. Umyje se, obleče a jde dolů do kuchyně. Dá si snídani. A co 
má rád k snídani? Obvykle jí chléb s máslem a džemem a vždycky pije čaj s mlékem. 
Po snídani si Simon vyčistí zuby, učeše vlasy a pak si připraví věci do školy. Dá si do tačky své 
knihy, tužky, jablko. Ve čtvrt na osm odchází z domu. 
V létě Simon obvykle chodí do školy pěšky, ale v zimě jezdí autobusem. Na autobusové 
zastávce počká na svého kamaráda Jamese a ti dva kluci cestují do školy spolu. James má 
školu rád, ale Simon ne. Má raději víkendy. A co dělá o víkendu? Často se setká s Jamesem. 
(oni) navštíví kamarády, hrají  v parku fotbal nebo se dívají na dobrý film. 
 
Poslat byste měli do neděle 3.5. 

Have a nice time, 

Best regards 

Your beloved teacher, Mrs.Havlickova 

 

 


