
AJ 8. roč.– ODEVZDAT do 26.4. 

Zdravím osmáky, většinu chválím za spolehlivé plnění úkolů. Jen prosím, abyste se snažili 

dodržovat dané termíny odeslání a hlídat, abyste poslali všechno. 

Zadání úkolů a vysvětlení čtěte vždy pečlivě, mějte je při  plnění úkolů před sebou!! 

 

Nejprve si zkontrolujte řešení ke cvičením z minulého týdne. Barevně si prosím 

opravte. 

PS 70/1 Bella´s route 

I live in Albert Street. There ´s (1) a newsagents next to my house. I walk to school every 

day. This is my route. When I come out of my house I turn right and I walk down Albert 

Street. At (2) the end of (3) the street I turn right into High Street. There´s (4) a railway 

bridge there. I go under (5) the railway bridge and then I walk along High Street till I come 

to (6) some traffic lights. At (7) the traffic lights I cross (8) the street. I usually meet my 

friend Tracy on (9) the other side of (10) the street outside (11) the Museum. We cross 

Station Road and go into Winston Park. There´s (12) a fountain in (13) the middle of (14) 

the park. We go round (15) the fountain and we come out of (16) the park opposite (17) the 

police station. We cross (18) the street and we turn right. Then we take (19) the second 

turning on (20) the left. There´s (21) a café on (22) the corner. We go down there and our 

school is on (23) the left. 

PS str. 70/4 

1. then     2. shall      3. over      4. jump      5. thanks     6. turning      7. year       8. change 

 

Minule jste měli za úkol zopakovat si lekci 5. Tentokrát vás čeká pracovní list, který 

vyplníte a pošlete. Je uvedený zvlášť v příloze jako pdf (což může být pro někoho 

komplikace). Věřím, že si s tím po technické stránce poradíte.  

a) Kdo má tiskárnu, vytiskne, vyplní a pak naskenuje. 

b) Kdo nemá tiskárnu, může doplňovat v malování, ale z vlastní zkušenosti mohu říct, že 

to je pracné. V tom případě je pro vás asi lepší psát odpovědi k jednotlivým úkolům 

do dokumentu – stačí napsat číslo úkolu a podbodu, k tomu doplněné slovo nebo 

spojení slov – např. úkol 1- 6. the, úkol 2 – 6.on. Jen u cvičení 5 a 9 pište věty celé. 

 






