
8th graders 
 
Good morning students! 
Zvládli jsme spolu dobře slovní zásobu na lidské tělo a měli bychom se posunout dále. Zkusíme se naučit 
nová slovesa a přidat i trochu slovní zásoby. Učivo na tento týden je rozděleno do tří lekcí, doporučuji je dělat 
postupně, je pak větší šance, že Vám něco utkví v hlavě. 
 

Pokud potřebujete pomoci, napište mi zprávu/mail ;) 
 

Cokoliv je HW, posíláte na můj mail a je známkováno, po termínu úkoly nepřijímám, děkuji. 
 
1st lesson 

 
1. Přečtěte si v učebnici na straně 34 komiks 
2. Najděte slova should, shouldn´t, might not ve větách…odhadnete, co znamenají? 
3. Do sešitu si zapište: 

 
should = měl bys 
shouldn´t = neměl bys 
might = mohlo by se stát/možná 
 
You should eat a lot of vegetables . Měl by jsi jíst hodně zeleniny. 
She shouldn´t watch TV so much. Neměla by (ona) tolik koukat na televizi. 
The book might be interesting.  Ta kniha by mohla být zajímavá. 
You might break your leg.   Mohl by sis zlomit nohu. 
 

4. Udělejte cvičení v pracovním sešitě strana 26/1,2,3 
5. Dobrovolně:  TXTB 35/4 do sešitu 

 
HW: vyfotit pracovní sešit a sešit, známka bude za hotové zápisky a práci, termín je úterý 20:00 
 

 
2nd  lesson 

 
1. Vzpomeňte si na should, shouldn´t, might -> napište s každým slovem jednu větu do sešitu 

1.1. Sešit si nechte otevřený, máte tám zapisky, které se hodí k dalšímu úkolu 
2. Vypracujte pracovní list, který je ke stažení na stránkách školy 

 
HW: pošli foto pracovního listu, ohodnotím vybraná cvičení, termín je čtvrtek 20:00 
 
3rd  lesson 

 
1. Přečti si text v učebnici na straně 36 
2. Vypracuj cvičení 1,2 a 3 do sešitu a zapiš si do sešitu slovíčka, která neznáš 

2.1. ve cvičení jedna odpověz celou větou kdo jí nejlépe a kdo nejhůř 
2.2. ve cvičení 2 odpověz celou větou na otázky 
2.3. popiš do sešitu svůj typický den (jako děti v učebnici) 
2.4. zapsaná slovíčka si přelož do češtiny 

 
HW: pošli fotku sešitu, ve kterém je zápis z této hodiny, termín je pátek 14:00 
 


