
ÚKOLY pro 8. ročník od 1.6. do 5.6.  

1. úkol - Zopakujte si slovíčka lekce 5C a 5D a nepravidelná slovesa z tabulky. 

2. úkol - Pracovní sešit: str. 83 / lekce 5D – vypište nová slovíčka a naučte se je   

3. úkol – Zkontrolujte si, jestli jste správně vybrali ústně předpřítomný nebo 

minulý čas do vět z minulého zadání. 

a) We went to Spain last summer. 

b) Jim has been to Russia for many times. 

c) He lived in Brighton when he was a boy. 

d) Jilly bought a new iPad yesterday. 

e) Amy has bought a new dress. It’s wonderful. 

f) We spoke to Mr Hill three days ago. 

g) Rangers have won three matches up to now.   

h) I haven’t played tennis for a long time. 

i) She wasn‘t at school last week. 

j) I have broken my arm. It hurts a lot. 

4. úkol – Pracovní sešit: str. 52 / cv. 3, str. 53 / cv. 4, 5, I can / ex. 1,2 – 

opakování předpřítomného času z 5. lekce 

5. úkol – Vypracujte Test UNIT 5. Vytiskněte si ho, pište na papír, kdo nemá 

možnost tisknout, píše odpovědi do školního sešitu, své práce vyfoťte a pošlete 

mi na adresu schildbergerova@zsnovyhrozenkov.cz 

1. cvičení – doplňte slovesa v předpřítomném čase, 2.cvičení – doplňte tabulku, 

3. cvičení – spojte logicky sloupce, 4. cvičení – přeložte do angličtiny, 5.cvičení – 

pracujte s větami 

Mějte se pěkně a do krabice před sborovnou mi stále odevzdávejte školní 

sešity, slovníčky nebo pracovní sešity ke kontrole. Z 8.A mi odevzdaly pouze 

čtyři holky a z 8.B jenom 5 žáků. Tak se polepšete!  

Your English teacher 

mailto:schildbergerova@zsnovyhrozenkov.cz


TEST UNIT 5                                                                                    name:______________________ 

1. Put the verbs into the present perfect: 

a) I think, you ……………………………………………… (make) a mistake. 

b) My friends ……………………………………………….(arrive) in Paris. 

c) Oh no. Our dog ……………………………………… (eat) all the sandwiches. 

d) …………………. you …………………………….(finish) your homework? - Not yet.  

e) We …………………………………….…… (not decide) what to do. 

f) …………………. your dad …………………….. (buy) the ice-cream?  

g) I …………………………………….. (not hear) their new CD. 

2. Fill in the chart with correct verb forms: 

česky anglicky infinitiv minulý čas minulé příčestí 

dát    

 read   

  met  

   written 

odjet, opustit    

 steal   

  had  

   found 

být    

 speak   

 

3. Match two columns correctly: 

a) polystyrene 

b) cardboard 

c) food 

d) break 

e) rubbish 

f) global 

1. dump 

2. box 

3. down 

4. warming 

5. packaging 

6. cup 

4. Translate these sentences: 

a) Už jsi někdy spal v hotelu? __________________________________________ 

b) Nikdy jsem nejezdil na koni.____________________________________________ 

c) Právě jsme rozbili okno v kuchyni.  ____________________________________ 

d) Můj otec změnil zaměstnání. __________________________________________ 

e) Bral Josh drogy? - Ne, nebral. __________________________________________ 

5. Work with sentences: 

a) visited/ have / your/ this /parents/ Germany / year? (do věty) 

______________________________________________________________ 

b) They’ve had a bad weather on holiday. (otázka) 

______________________________________________________________ 

c) I never have seen a sunset on the beach. (opravit chybu) 

______________________________________________________________  


