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1. Vidíte před sebou poslední zadání pro angličtinu v tomto školním 

roce!!! 

 

2. Zapište a naučte se slovíčka lekce 8B, C, D – platí neustále, že 

píšete jen ta slovíčka, která neznáte. (PS strana 88) Na Google 

Classroom bude opět kvíz.  

 

3. Poslechněte si a přečtete pokračování příběhu KIDS. Jak se 

vyvíjí vztah mezi Kelly a Philem. (poslech 54) 

Poslech pokračuje (poslech 55)- nejdřív si máte tipnout, jak se 

bude příběh vyvíjet dál, pak si teprve máte poslechnout ukončení 

příběhu.  

 

4. V příběhu máte spoustu běžných frází. Do sešitu si opište a 

doplňte věty 1-6 ze cvičení 3a na straně 77. Doplňujete 

z nabídky ve fialovém rámečku nad větami. Věty nenajdete 

napsané v textu, ale slyšíte je v poslechu.  

 

5. V lekci 8C se vracíme k předpřítomnému času a také ke Sweet 

Sue a Smart Alecovi. Také se nám snaží ukázat použití příslovcí 

never  a ever. EVER znamená „někdy“ – používá se v otázce, 

NEVER znamená „ještě nikdy“ – používá se v záporné větě. Pokud 

použiji NEVER, pomocné sloveso v předpřítomném čase NEBUDE 

V ZÁPORU.  

 

Příklad, který si zapište do sešitu s nadpisem a komentářem:  

Použití příslovní NEVER, EVER 

Have you ever flown in a balloon? 
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I´ve never played golf.  

 

Komentář: Předpřítomný čas používáme, když se ptáme na nebo 

mluvíme o dosavadních zkušenostech. NEVER (ještě nikdy) používáme 

v záporné větě. Je na místě, kde by normálně byla záporka NOT. EVER 

(někdy) používáme v otázce. Je umístěno mezi podmět a příčestí 

minulé.  

 

6. Poslední úkol bude cvičení 1 v pracovním sešitě na straně 66. 

Máte tam 10 skupin sloves, každá skupina má tři slovesa. Vždy jedno ze 

sloves je pravidelné. Úkolem je napsat u všech sloves tvar minulého 

času (u nepravidelných sloves je to ten DRUHÝ tvar) a udělat fajfku u 

pravidelného slovesa.  

 

Toto cvičení doplňte do pracovního sešitu, vyfoťte a pošlete do pondělí 

22.6. 

 

 

Těm, se kterými se neuvidím, přeji úspěšný konec školního roku a 

krásné prázdniny!!! Děkuji za spolupráci všem !!!  


