
Učivo – 8. Ročníky 

13. týden 3. – 9. 6. 

Dobrý den, prosím všechny, kteří se budou účastnit výuky od příštího týdne, aby si přinesli učebnice, 

pracovní sešity i sešity z Aj. 

Učivo: 

Učebnice str.25 /cv.3 a– tabulku přepsat do sešitu a doplnit – slova naleznete v textu Fame. Do 

tabulky si doplňte český překlad: Noun= podstatné jméno / Adjective = přídavné jméno. Vždy 

doplníte chybějící slovo a ke všem si dopište český překlad. Např: 

Noun=podstatné jméno Adjective = přídavné jméno 

danger = nebezpečí dangerous = nebezpečný 

25/3b – doplníte do vět slova z tabulky 

Pracovní sešit str. 18/ cv.1,2,3,4 

12. týden 27. 5. -2. 6. 

Dobrý den, upozorňuji na nedostatečnou účast na online hodinách Aj ve třídě 8. B! 

Pokud máte problém se do online hodiny připojit, prosím, informujte mne e-mailem. 

Učivo: 

Opakování: 

Pracovní sešit: (vždy si dobře přečtěte a přeložte zadání cvičení!) str.16/cv.1,2,3  

str. 17/cv.4,5 

Nová látka:  

Učebnice: str.24 – přečíst text Fame + odpovědi ve cv.1 + cv.2/str.25 

Slovíčka 2C 

Online PS: 2 Fame and fortune/ grammar cv.5 

 

11. týden 20. – 26. 5.  

Opět mi někteří přestali posílat zadané úkoly nebo je posíláte s několikatýdenním zpožděním. Proto 

je nutno úkoly dodávat vždy do úterý následujícího týdne. Prosím také o urychlené zaslání všech 

restů. 

Opakování předpřítomný čas vs. čas minulý prostý: 



učebnice str. 21/cv.7 – tvořte věty pro každý obrázek – 1 věta bude v předpřítomném čase, pokud 

bude kladná, přidejte větu v čase minulém – kdy to Frank udělal. Příklady máte pod obrázky. Udělejte 

do sešitu. 

Nová látka: 

Učebnice str. 22 – přečíst komiks, udělat cv. 2/str.23 – doplňte věty podle textu – napsat do sešitů 

celé věty. 

Zápis: 

Další pravidla pro používání předpřítomného času: 
1. Když hovoříme o akcích v minulosti s důsledkem v přítomnosti: 

I have opened the window, but now it’s too noisy. = Otevřela jsem okno , ale teď je tu hluk. 
We have bought a new car. = Koupili jsme si nové auto. (Teď ho máme.) 

2. Když něco začalo v minulosti a stále to trvá: 
I’ve been here for five hours. – Jsem tu už pět hodin. 
 
  
Předložky since a for: 
 
Since = od určité doby v minulosti: since Monday – od pondělka, since 2008 = od roku 2008, 
since I was five = od té doby, co mi bylo pět, since 12.30 = od půl jedné 
 
For = po určitou dobu (do češtiny můžeme překládat pomocí už): for 5 days = už 5 dnů, for 
seven years = už sedm let, for two minutes = (už)  dvě minuty 
 

 Učebnice str.23/cv.4 – tvoř věty v předpřítomném čase o Smart Alecovi 

Cv.6 – dolň předložky since, for 

13. - 19.5. 10. týden 

Zápis: 

Rozdíl mezi předpřítomným časem a časem minulým: 
1. předpřítomný čas: použijeme, pokud sdělujeme své zážitky nebo události, které se staly 

nedávno a neřekneme, kdy přesně se staly. 
 Slova, která používáme často s předpřítomným časem: just, ever, never, recently, so far (až 
dosud) 

2. minulý čas: pokud hovoříme o události, která již skončila a uvedeme, kdy se stala. 
Používáme s určeními času, např. last year, yesterday, on Monday, on 21st April, in June 
apod. 

Příklady: 

 
I have climbed Lysa hora. X I haven’t climbed Lysa hora. / I have never climbed… =předpřítomný čas, 
není uvedeno, kdy se to stalo nebo nestalo 
 
I climbed Lysa hora last year.  x I didn’t climb Lysa hora last year. = minulý čas, uvádíme, kdy se to 
stalo nebo nestalo 
 



 
Dad has caught a big fish. = předpřítomný čas, není uvedeno, kdy se to stalo nebo nestalo 
 
Dad caught a big fish five minutes ago.= minulý čas, uvádíme, kdy se to stalo nebo nestalo 
 
 
 
I haven’t killed anybody in my life. = předpřítomný čas, není uvedeno, kdy se to stalo nebo nestalo 
 
I didn’t kill anybody last year.= minulý čas, uvádíme, kdy se to stalo nebo nestalo 
 

 
 

Koukni na video, které to pěkně vysvětluje: https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0  

PS str. 15/cv.6 

Udělejte si toto cvičení: https://learningapps.org/display?v=pzyo4cvbk20 

Online PS: 2 Fame and fortune / grammar cv.4 

6. 5. -12.5. 9. týden 

PS str. 75-76/bod 2.1 nastudovat. 

Zápis do sešitu: 

Předpřítomný čas = present perfect 
Tvoříme: pomocné sloveso have/has + sloveso s koncovkou –ed nebo 3. tvar nepravidelných sloves: 
I have played football. 
I haven’t done my homework. 
Mary has worked in a bank. 
My dad hasn’t finished it. 
 
Používáme: 

1. když hovoříme o svých zkušenostech a zážitcích až dosud: 
I’ve been on the radio. – Byl jsem v rádiu. 
Peter has driven a tractor. = Petr už řídil traktor. 
I haven’t eaten sushi. = Ještě jsem nejedl sushi. 
 

2. když hovoříme o záležitostech, které jsme právě (just) nebo nedávno (recently) 
I haven’t seen my friends recently. = Neviděl jsem své kamarády v poslední době. 
We’ve just seen the film. – Právě jsme viděli ten film. 

 

Učebnice str.21 cv.4a – tvoř věty v předpřítomném čase podle pravdy o sobě – do sešitu. (Kdo byl na 

online hodině dne 6. 5. – nemusí.) 

PS str. 14/cv.3 – tvoř věty o Polly v předpřítomném čase, kladné nebo záporné podle tabulky. 

Cv. 4 – Utvoř stejné věty podle pravdy o sobě (v poslední době). 

Online PS 2/gr1,2 

https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0


29. 4- 5. 5. 8. týden 

Dobrý den, někteří z vás mi přestali posílat vypracované úkoly. Prosím, napravte to. 

Učivo: 

Učebnice str. 20 – přečíst a přeložit článek. 

Učebnice str. 20 – cv1 (stačí na folii) – napiš písmeno od obrázku ke každému slovesu 

cv. 2 – do sešitu 

Vypsat a naučit slovíčka 2A 

Online PS 2 Fame and fortune/vocabulary cv.1, skills cv.1 

Učivo 22. 4. - 28. 4. 7. týden 

Dobrý den, 

Od většiny z vás jsem nedostala vypracované úkoly z minulého týdne. Prosím, učiňte tak co nejdříve. 

Učivo na další týden:  

Vypsat a naučit slovíčka 1D 

Učebnice  

Revision (Opakování) str. 18 cv. 1b – slovesa v závorkách dejte do minulého času průběhového nebo 

prostého (na folie) 

Cv. 2 – Tvořte věty o Oliverovi (podle tabulky) pomocí vazby used to / didn’t use to (do sešitu) 

Pracovní sešit  

Str. 12/cv.1 – doplň chybějící slova, 

 cv. 3 – popiš své oblíbené kousky oblečení (co to je, z jakého materiálu, kdy to nosíš..) 

cv.4  - opět slovesa v závorkách dej do správného tvaru minulého času průběhového nebo prostého), 

str.13/cv.5 – zakroužkuj správné sloveso. 

Online PS –zbytek cvičení z 4 Past and present (ta, která nemáte dodělaná)  

 

 

 

 

Učivo 15. – 21. 4. 6. týden 



Učebnice: Přečíst a přeložit text str.14.  Konec příběhu je v příloze Poslech. 

        Str.15 cv 4a – doplň fráze z textu a přelož – do sešitu. 

 Nastudovat minulé časy způsobových sloves – viz příloha nebo v PS str75/bod 1.6 a 1.7 

Učebnice str. 15/ cv 7a – udělejte trochu jinak – představte si, že uběhlo od této chvíle 10 let a vy 

popisujete někomu, co jste mohli, museli, nemuseli, nemohli dělat – věty napište do sešitu, vyfoťte a 

pošlete. 

Pracovní sešit str.10/cv.1,2,4,5,6 

Učivo do 14. 4. 5. týden   

Posílám dokumenty ke gramatice, kterou jsem vysvětlovala v online výuce: 

Minulé časy 

Too_enough (automaticky uloženo) 

Udělejte si cvičení v pracovních sešitech: str.9/cv. 4,5 

V online PS: V menu: 1 Past and present-Grammar cv.4, Test yourself cv.3 

Easter challenge – Velikonoční výzva: Vzhledem k tomu, že letos nemůžeme oslavit 

velikonoce podle českých tradic, zkuste doma (po domluvě s rodiči) ty anglické: rodiče nebo 

starší sourozenci (můžete to nachystat pro mladší sourozence, pokud máte) schovají 

na zahradě, nebo i doma, čokoládová vajíčka nebo jiné sladkosti (malým dětem řekněte, že je 

tam schoval Easter Bunny – Velikonoční zajíček) a děti potom chodí (s košíčkem) a hledají 

je. 

 

Aj – učivo na týden 1. – 7. 4. 2020 4. týden 

Všechny vás srdečně zdravím.  

Všem, kteří pracují a komunikují se mnou přes e-mail, děkuji. Ti, kteří se zatím nerozkoukali, tak je 

čas začít ☺.  Prosím všechny, kteří se mi ještě neozvali, aby tak učinili, i když nemají zatím splněné 

všechny úkoly. 

Prosím, kontrolujte si také denně své e-maily. 

Stále ještě nejsou všichni zaregistrováni do online pracovních sešitů. Máte-li s tím problém, tak se mi 

ozvěte, pomohu vám.  

Někteří jsou sice zaregistrováni, ale zatím neudělali žádnou práci. Pusťte se do toho.  

Cvičení z učebnic a PS dál posílejte vyfocené, vždy vám pošlu správné odpovědi pro kontrolu. 

https://zsmichalkovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Minulé-časy.pdf
https://zsmichalkovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Too_enough-automaticky-uloženo.pdf


Někteří děláte cvičení dřív, než se podíváte na přiložená videa nebo než si nastudujete pravidla, 

pak děláte zbytečné chyby. 

Práce na tento týden: (Prosím,postupujte postupně.) 

Vypsat slovíčka 1C Clothes + Describing clothes a naučit. 

Pracovní sešit: str.8, cv. 1, 2 

Učebnice: str.12/přečíst a přeložit text The story of Jeans + cv.2 – seřaď věty podle správného pořadí. 

Pracovní sešit: str. 8 cv.3 

Online pracovní sešit: 1 Past and present – vocabulary cv.4, test yourself cv.1,2,4 

 

Přeji příjemnou práci. 

 

Aj – učivo na týden 25. 3. – 31. 3.20203. týden 

Hezký den všem, doufám, že jste všichni zdraví. 

Chápu, že současná situace není jednoduchá, nicméně si musíme dále všichni plnit své povinnosti. 

Minulý týden jsem posílala pokyny k registraci do online pracovních sešitů, přesto se zatím přihlásilo 

jen pár žáků. Vidím u sebe, kdo se zaregistroval, kdo už něco udělal. Pokud máte s registrací problém, 

napište mi, pomohu vám. 

Cvičení z běžných PS a učebnic mi, prosím vždy vyfoťte a pošlete mailem. Pokud se to povede, 

uděláme si  online chat. Sledujte své nové školní e-maily, prosím. 

Učivo na tento týden: 

Učebnice str. 10 – přečíst komiks a na folii cvičení 2 str.11 – vyfoť a pošli. 

Nastuduj si v učebnici str.75/1.4 +Shlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=WhFRE7QV1KY 

Jen po minutu 2 :04! 

Zápis do sešitu: 

Used to + sloveso 
-vyjadřuje co bývalo a teď už to neplatí. Např: 
I used to have long hair. = Mívala jsem dlouhé vlasy.(teď nemám) 
Peter used to play football. = Hrával jsem fotbal.(teď už nehraje) 

- V záporu použijeme didn’t use to+ sloveso: 
I didn’t use to live in Ostrava. = Nebydlíval jsem v Ostravě. (teď ano) 
My father didn’t use to play PC games. = Můj otec nehrával PC hry. (teď hraje) 
 

 

Online PS: V menu najeď na 1 Past and present/ grammar – udělej cv. 3, v sekci skills udělej cv. 3 

Pracovní sešit str.6/cv.1,2 str.7/cv.3, 5 – vyfoť a pošli. 

Přeji úspěšnou práci. 

https://www.youtube.com/watch?v=WhFRE7QV1KY


Ulmanová 

 

 

 

AJ – učivo na týden 18.3.-24.3 a registrace do on-line pracovních sešitů 

Zdravím vás všechny, doufám, že jste v pořádku. 

Prosím, vyfoťte nebo naskenujte úkoly z minulého týdne a pošlete na: ulmanova@zsmichalkovice.cz. 

Jelikož máme možnost využít on-line verzi našeho pracovního sešitu, tak vás všechny prosím, abyste se 

zaregistrovali. Bude to pro vás potom příjemnější práce. Prosím postupujte přesně podle návodu níže. Pokud 

bude mít někdo problém, ozvěte se mi na mail. K registraci budete potřebovat kartičky vlepené v pracovních 

sešitech. Pokud kartičku z nějakého důvodu nemáš, ozvi se mi na mail.Toto je ta kartička, vy ji máte fialovou 

 

Postup při registraci do on-line pracovního sešitu: 

1. Jdi na stránku: projectonlinepractice.com 

2. Klikni vpravo na Register 

3. Objeví se podmínky v angličtině, dole vpravo klikni na čtvereček u nápisu I agree to the Terms of Use, 

pak ještě jednou úplně dole vpravo na šedý obdélník I agree 

4. Objeví se Please, enter your access code, vlož přístupový kód z kartičky v pracovním sešitě 

(po odlepení černé pásky). Klikni na next. 

5. Vyplň osobní informace. Pokud nemáš e-mail, vymysli si ho (systém to nekontroluje)nebo popros 

rodiče a použij jejich. Zapamatuj si (zapiš) heslo a e-mail – budeš je používat při dalších 

přihlašováních!!!Klikni na next. 

6. Vybrat svou učebnici a potvrdit. Pozor toto jediné pak již nejde změnit! Vy vybíráte fialovou 

učebnici Project4 

7. Po výběru učebnice se objeví: Enter your class ID. Vlož toto: C-139-237-0905  Klikni na next. 

8. Můžeš vstoupit do Online practice. Pro tento týden: v menu vyber lekci 1 Past and present, část 

grammar , cvičení 1a2 (podle čísel nahoře), v části vocabulary cv. 1a2, část skills cvičení 1,2. 

K některým cvičením budete potřebovat sluchátka nebo bedničky. Další úkoly z běžné učebnice pošlu 

ještě v jiném příspěvku, tak sledujte webovky.:) 

9. Při dalším přihlašování již zadáváš jen e-mail a heslo, které sis zvolil. 

10. Přeji úspěšnou registraci a práci. 

Ulmanová 

Anglický jazyk – učivo do 18/3 

12.3.2020 Miroslava Ulmanová8.A, 8.B, NezařazenoEdit  

Anglický jazyk 12.-18. 3. – 8. ročník 

Učebnice str. 8 Znovu přečíst text The Iceman a přeložit 

Vypsat slovíčka 1A a naučit 

Shlédnout videa o minulých časech: 

http://www.projectonlinepractice.com/
https://zsmichalkovice.cz/anglicky-jazyk-ucivo-do-18-3/
https://zsmichalkovice.cz/author/miroslava-ulmanova/
https://zsmichalkovice.cz/category/tridy/8-a/
https://zsmichalkovice.cz/category/tridy/8-b/
https://zsmichalkovice.cz/category/nezarazeno/
https://zsmichalkovice.cz/wp-admin/post.php?post=10157&action=edit


minulý prostý: https://www.youtube.com/watch?v=HAOa9UI8GI4 

minulý průběhový: https://www.youtube.com/watch?v=_zlXBWK2-lE 

(tyto dva jsou jen pro zopakování) 

oba minulé časy: https://www.youtube.com/watch?v=NR4yLa6L_P4&t=149s 

Pracovní sešit str.4-5/ všechna cvičení 

V případě dotazů mne kontaktujte na e-mailu: ulmanova@zsmichalkovice.cz 

Přeji úspěšnou samostatnou práci. 

Ulmanová 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HAOa9UI8GI4
https://www.youtube.com/watch?v=_zlXBWK2-lE
https://www.youtube.com/watch?v=NR4yLa6L_P4&t=149s

