
8. třída 

 

Matematika 

Opakování – výrazy 

- fotka pracovního listu na konci dokumentu – prosím přepsat do školního sešitu 

Lineární rovnice o jedné neznámé 

- nová látka – učebnice str. 68 – 70, napsat poznámky do poznámkového sešitu 

- fotky pracovního listu na konci dokumentu – prosím přepsat do školního sešitu 

Ekvivalentní úpravy rovnic 

- nová látka – učebnice str. 73 – 76, napsat poznámky do poznámkového sešitu, !!! strana 76 – 

důležité shrnutí 
- fotky pracovního listu na konci dokumentu – prosím přepsat do školního sešitu 

 

Zeměpis 

Světové hospodářství 

- pracovní text  - pokračovat ve stávající práci 

 

Fyzika 8 

- Téma : Tepelné motory 

- Učebnice str. 40 -51 včetně otázek. 
-  

- Opakování  
- V interaktivním pracovním sešitě  Fyzika 8 dostupném po přihlášení na adrese  
- https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/62109/6e41ff7341efe11096298ae6a3e09bd5 

- vyřešit úlohy na str. 15-16 

 

Chemie 8 

- Téma : Nekovy 

- Učebnice str. 48-53 včetně otázek 

-  

- V interaktivním pracovním sešitě  Chemie 8 dostupném po přihlášení na adrese  
- https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/62109/6e41ff7341efe11096298ae6a3e09bd5 

- vyřešit úlohy na str. 17 -21 

 

 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/62109/6e41ff7341efe11096298ae6a3e09bd5
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/62109/6e41ff7341efe11096298ae6a3e09bd5


Přírodopis 8 

- Téma: Svalová soustava 

- Učebnice str. 34-39 včetně otázek 

-  

- Téma: Oběhová soustava I 
- Učebnice str. 41-44 

-  

- V interaktivním pracovním sešitě  Přírodopis 8 dostupném po přihlášení na adrese  
- https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/62109/6e41ff7341efe11096298ae6a3e09bd5 

- vyřešit úlohy na str. 10-12 

 

Český jazyk 

Moji milí,  

      doufám, že jste již všichni úspěšně přešli na domácí výuku. Rozvrhněte si práci v následujícím období tak, 
abyste každý den (po-pá) věnovali nějaký čas českému jazyku. Pokud budete potřebovat moji pomoc, 
využijte e-mail nebo skype.  

A co byste měli mít hotové? 

1) Mluvnice – poměr důsledkový, včetně cvičení v učebnici (do mailu pošlu 27.3. řešení, abyste si mohli 
práci zkontrolovat) + průběžně se učte spojky (z tabulky v sešitě nebo z uč. str. 85) 

2) Literatura – film Máj, pokračovat v učení básně (1. sloka), zdůrazňuji, že báseň je třeba nikoliv přeříkat, 
ale RECITOVAT! Inspirovat se můžete na www.youtube.com, např. recitací v podání J. Třísky. Kdo má potíže 
si báseň zapamatovat, ten může zkusit zhudebněnou verzi, která je také k dispozici na www.youtube.com 

(Support Lesbiens 1. máj), pak se text lépe pamatuje. 

Karel Hynek Mácha 

Máj 

Byl pozdní večer – první máj – 

večerní máj – byl lásky čas. 
Hrdliččin zval ku lásce hlas, 
kde borový zaváněl háj. 
O lásce šeptal tichý mech; 
květoucí strom lhal lásky žel, 
svou lásku slavík růži pěl, 
růžinu jevil vonný vzdech. 
Jezero hladké v křovích stinných 

zvučelo temně tajný bol, 
břeh je objímal kol a kol; 
a slunce jasná světů jiných 

bloudila blankytnými pásky, 
planoucí tam co slzy lásky. 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/62109/6e41ff7341efe11096298ae6a3e09bd5
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


A teď pokračování: 
 

1) Literatura – PL (viz níže), vypracovat celý (kdo nemá možnost tisku, píše odpovědi do sešitu nebo na 
papír),  
z textu o K.H. Máchovi (2. strana PL) napsat výpisky do sešitu na literaturu a sloh; doporučuji přečíst si o 
Máchovi informace na internetu, byla to velice zajímavá osobnost 

 

2) Sloh – Úvaha uč. str. 130/1a – do sešitu na literaturu a sloh 

   uč. str. 130/1b – přečíst, písemně do sešitu odpovědi 1/c, d, g 

   z fialového rámečku na str. 131 napsat stručné výpisky do sešitu 

 

3) Mluvnice – významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami (procvičování, musíte umět 
spojky!) 

                         PS s. 34/1,2, s. 35/5 

 

 

Dějepis 

 

Milí žáci, zdravím vás všechny! 

 Využívejte již zadané PL. 
 Pokud nemáte možnost vytisknout si PL, pište si poznámky do wordu, na papír, případně si zaveďte 
sešit.  
 Sledujte e-mail, pokud to bude potřeba, budu posílat doplňující informace. Můžete se na mě také 
kdykoliv obrátit (e-mail borusikova@zszbuch.cz, skype). Prosím každého z vás, který tak ještě neučinil, aby 

mi poslal mail, potřebuji vědět, jak můžeme komunikovat. Děkuji. 

 

 Posílám navíc doplňkový učební materiál, takže můžete své znalosti rozšířit i v případě, že máte již PL 
vyplněné. 

 

Co byste měli mít již hotové (minimálně)?  

 

1) Jih proti Severu (uč. s. 88-89 + PL), doplňující materiály: www.slavne-dny (1865 – Den, který ukončil 
americkou občanskou válku, 1865 – Den atentátu na Abrahama Lincolna) 
 

Pro zájemce:  
www.youtube.com – Dokument - 2019 Tajemství podsvětí: Ku-klux-klan CZ 

 

píseň Buráky/Taxmeni na www.youtube.com 

 

 

2) Rusko a Japonsko (uč. s. 90-91 + PL), doplňující materiály: film Poslední samuraj (lze stáhnout na 
www.ulozto.cz) 

http://www.slavne-dny/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.ulozto.cz/


A teď pokračování: 
 

1) Kolonialismus (uč. s. 94 – 97 + PL), doplňující informace: prezentace k tématu (pošlu e-mailem) 

 

Poznámka k PL: 

 

Doplňuj informace v průběhu výkladu: z jiných zdrojů (např. internet): 
 

David Livingstone 

............................................................................................................................. .................................. 

.............................................................................................................................................................................

............... 

Henry Stanley 

............................................................................................................................. ........................................ 

Emil Holub 

............................................................................................................................. ............................................. 

 

DDÚ se mění na povinný DÚ (termín odevzdání e-mailem do 8.4.) - Zpracuj krátký písemný referát (max 200 
slov o některém z vybraných afrických cestovatelů – Livingstone, Stanley, Holub) 

 

Pro zájemce: www.ceskatelevize.cz (DějePIC!– Holub míří do Afriky) 
 

 

2) České země ve II. polovině 19. století – Habsburkové, doplňující studijní materiál: 
www.ceskatelevize.cz (Habsburkové, 6. díl – Soumrak bohů), www.ceskatelevize.cz (DějePIC! – 

Franz Josef alias Starej Procházka) 

 

Němčina 

Guten Tag, Kinder! 

Schreibt mir (napište mi) die E-Mail. Antwortet auf diese Fragen (odpovězte na tyto otázky): 

1. Wie geht´s? 

2. Wie heißt du? 

3. Woher kommst du?  

4. Wo ist Berlin? 

5.Was machst du gern in der Schule?  

6. Was machst du nicht gern in der Schule? 

7. Wie findest du Sport? 

http://www.ceskatelevize.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/


8. Sprichst du Spanisch? 

9. Schreibst du mit dem Kuli oder mit dem Füller? 

10. Was brauchst du für Mathe-Geometrie? (jaké pomůcky) 

11. Was trinkst du gern? 

12. Was ist Spezi 

13. Magst du Obst? 

 

Termín splnění úkolu – nejpozději 3.4., bude oznámkován! 

 

9. lekce – pokračujte v učení slovíček, využívejte QUIZLET, zadávám je tam průběžně (dejte vědět, jestli 
jste se již přihlásili, ať si to můžeme ověřit, odkaz jsem vám poslala mailem) 

Das Arbeitsheft, Seite zweiundsiebzig, Übung eins a, b 

Nové učivo (zapsat do sešitu) – Nepravidelná slovesa essen (jíst), schlafen (spát) 

ich esse  wir essen    ich schlafe  wir schlafen 

du isst  ihr esst     du schläfst  ihr schlaft 

er/sie isst  sie essen    er/sie schläft  sie schlafen 

 

Všimněte si, kterých osob se ta nepravidelnost v časování týká. V sešitě tyto osoby barevně zvýrazněte. 

Das Arbeitsheft, Seite dreiundsiebzig, Übung vier, fünf a und fünf b 

 

Procvičujte průběžně výslovnost, např. si zazpívejte písničky, které umíme, jsou na www.youtube.com 

- Bruder Jakob 

- Hans und Liese 

- Brüderchen, komm tanz mit mir 

 

Občanská výchova 

- pracovní list na konci dokumentu 

 

http://www.youtube.com/


Angličtina 

- Dokončování 1. Lekce v učebnici i pracovním sešitě. Slovíčka jsou v aplikaci Quizlet, ráda bych 
abyste tuto aplikaci opravdu využili k učení slovíček – vidím kdo z Vás se učí a kdo ne. Pro ty 

co si ještě nejsou jistí v minulém čase prostém, podívejte se na následující video: 
https://www.youtube.com/watch?v=HAOa9UI8GI4 

- Ráda bych připomněla aplikaci Google Classroom, kde už většina z Vás je přihlášena. Prosím 
tedy, pokud máte možnost, kdo se mi tam ještě neozval nebo se nepřipojil, udělejte tak. 
Pokud máte problém s připojením, napište mi na email staifova@zszbuch.cz 

- Níže jsou napsané 3 úkoly, které je třeba splnit a odevzdat, nejlépe přes google classroom, 
pokud tam stále nejste tak přes email staifova@zszbuch.cz . Můžete poslat i fotografii sešitu, 
či vyplněný dokument ve Wordu. Úkoly prosím odevzdat do 8.dubna, budou hodnoceny! 

 

o Úkol 1: Vypracování Projektu, zadání najdete v učebnici na str. 19 (Your Project – 

Project task). Úkol zpracujte jako rodokmenový  strom. ) Projekt vypracujte 

minimálně  na A3, nebo 2xA4. 

o Úkol 2: Dopis: Napište mi dopis o tom, co jste v posledních dnech dělali. Použijte 
minulý čas prostý. Dopis by měl být dlouhý 10 – 15 vět. Zkuste používat věty rozvité. 

o Úkol 3: Oscanovaný Pracovní list –The Lion and the mouse – 2 strany 

- + pracovní list je na konci dokumentu 

 

Tělesná výchova 

- pan učitel Miča natočil 3 lekce tělocviku, určitě si s ním zacvičte ;-) 

https://youtu.be/dINzLVPI9KQ 

https://youtu.be/GJG1DYvM5Lw 

https://youtu.be/LyPHDSoQShY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HAOa9UI8GI4
mailto:staifova@zszbuch.cz
https://youtu.be/dINzLVPI9KQ
https://youtu.be/GJG1DYvM5Lw
https://youtu.be/LyPHDSoQShY


Matematika 1

 
 



Matematika 2 

 

 



Matematika 2 + 3 

 

 



Matematika 3 

 

 

 

 

 

 



Literatura – ROMANTISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH    

 ………………………… 

Karel Hynek Mácha: Máj 

1. O jakém čase se v textu mluví?  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Která zde vystupují zvířata a které rostliny? 

    zvířata ………………………………………………………………………………………. 

    rostliny ……………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Kdo nebo co nám říká něco o lásce?              

    ……………………………………………………………………………………………………………. 

4. V jakém prostředí se nacházíme? 

     …………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. O kom pojednává text č. 2?
 ……………………………………………………………….. 

Vysvětli, co je personifikace. 

………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

 

6. Kromě dívky nám básník odhaluje další osobu – jde o dívčina 
milého, který se nevrací. Dívka smutní pro svého milého, její slzy 
působí jako jed. Najdi a označ v úryvku verše, z nichž je patrné, že 
její slzy jsou slzami smutku a smrti. 

 

 

 

7. O které květině se mluví? ………………………………… 

     Co tato květina znamená? ………………………………………. 

 

 

 

8. Dívka má jméno, jmenuje se ……………………. Jaký osud ji 
potkal? 

     

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

9. Do Jarmily se zamiloval vůdce loupežníků Vilém. Vilém je však 
vězněn za hrůzný čin, který spáchal. Za co je vězněn a odsouzen 
k popravě? 



……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Máme před sebou milostný trojúhelník. Doplň vystupující postavy a vztahy mezi nimi.  

 

 

 

 

 

Karel Hynek Mácha 

     Nejvýznamnější představitel českého romantického básnictví a jeden z největších českých 
básníků. Právem je pokládán za zakladatele moderní české poezie. Narodil se roku 1810 v Praze. 

Studoval na gymnáziu, později filozofii a práva. Věnoval se ochotnickému divadlu. Velice rád 
cestoval, především pěšky. Zvláštní půvab měly pro Máchu hrady a zříceniny. Měl i výtvarný talent.  

     Studium práv Mácha dokončil roku 1936. Poté nastoupil na místo advokátního praktikanta v 

Litoměřicích. V říjnu 1836 se Máchovi narodil syn, ale Mácha již o pouhý měsíc později zemřel na 
infekci. Smrt ho potkala těsně před svatbou s Lori Šomkovou. Dlouho se přijímalo tvrzení, že to bylo 
následkem nachlazení a zápalu plic, podle rozboru existujících údajů se ale potvrdilo, že zemřel na 
choleru. Byl pohřben osmého listopadu                  v Litoměřicích, v den, kdy se měl v Praze v kostele 

sv. Štěpána oženit. Před záborem Litoměřic v roce 1938 pak byly jeho pozůstatky převezeny do Prahy 
a sedmého května 1939 slavnostně pohřbeny na Vyšehradě. 

     Mácha začal psát německy, brzo ale přešel do češtiny a všechna svá významnější díla už napsal 
česky. V próze se věnoval historickým tématům. Nejznámější a literárně nejcennější je Máchova 
lyricko-epická báseň Máj. 

 

 

 

 



Kde v Praze se nachází tato bronzová socha K. H. Máchy? 
……………………………………. 

Kdo je autorem této sochy? 
………………………………………………………………………………….. 

Který den v roce se u sochy schází nejvíc lidí a proč? (Nápověda je v Máchově 
básni)   

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 



České země ve II. polovině 19. století – Habsburkové                                

………………..……………….                      

Pracuj s internetovou encyklopedií a doplň informace. 

Od roku 1848 vládne rakouské monarchii císař FRANTIŠEK JOSEF I.  

Datum narození  ……………………………. 

Datum úmrtí  ……………………………. 

Rodiče 

 ………………………………………………………………………… 

V kolika letech se stal rakouským císařem 

 ……………………… 

Kolik let císař vládl             ………………. 

Jméno manželky

 ………………………………………………………………………… 

Počet dětí  ………………. 

 

 

Manželkou císaře byla ALŽBĚTA BAVORSKÁ.     

Datum narození …………………………………. 

Datum úmrtí  ………………………………… 

Přezdívka  ................................... 

Rodiče: ……………………………………………………………………………………............. 

Počet dětí: ………… 

Okolnosti její smrti: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Korunní princ RUDOLF byl synem císaře Františka Josefa I. a jeho manželky císařovny 

Alžběty Bavorské. 

Datum narození  ………………………………. 

Datum úmrtí  ……………………………….. 

Kolik let vládl  ……………. 

Okolnosti jeho smrti: 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 4 - Státní rozpočet, příjmy a výdaje státu 

Pracuj s následujícím textem a odpovídej na otázky: 

 

Stát má v oblasti hospodářství zvláštní postavení. Zatímco další dvě složky tržní ekonomiky 
mají jasnou úlohu – podniky vyrábějí výrobky a poskytují služby, domácnosti (tedy spotřebitelé) 
nakupují výrobky a služby- stát peníze získává i rozděluje. A navíc ještě na celou ekonomiku dohlíží, 
stanovuje zákony, které určují pravidla fungování na trhu. 

Příjmy státu 

Stát získává peníze především z daní. Daň je zákonem stanovený povinný poplatek, který 
státu platí občané a podniky. Rozlišujeme více různých daní, například daň z přidané hodnoty, 
takzvanou DPH. DPH platíme jako spotřebitelé vždy, když si koupíme nějaký výrobek nebo službu. 
Například si v obchodě koupíme bundu, za kterou zaplatíme 1200 Kč. Výše DPH je stanovena na 21% 
z ceny výrobku. 21% z ceny bundy je 252 Kč. Tuto částku musí prodejce oblečení odvést státu. Zbytek 
peněz, tedy 948 Kč, připadne jemu. Této dani říkáme daň nepřímá –neplatíme ji zvlášť, prostě je 
zahrnuta v ceně zboží. 

Jiný typ daní jsou daně přímé, které platíme zvlášť jako stanovené částky. Příkladem je třeba 
daň z příjmu, kdy pracující musí z každé výplaty zaplatit daň státu. Tato daň závisí na výši výplaty. 
Další přímou daní je daň z nemovitosti – platí ji každý, kdo vlastní nějaký byt, dům či pozemek. 

Výdaje státu 

Získané peníze stát použije pro různé účely. Jednotlivá ministerstva rozhodují o tom, kolik 
peněz a na co půjde. Stát financuje například školství, zdravotnictví, dopravu, zemědělství, kulturu 
nebo ochranu životního prostředí. Znamená to tedy, že například poskytne školám peníze na 
učebnice, nemocnicím na lékařské přístroje, opraví poškozený úsek dálnice, dá dotace farmářům, 
kteří pěstují bio potraviny, finančně podpoří natočení filmu nebo nechá postavit protipovodňové 
hráze.  

Kromě těchto výdajů stát také vyplácí lidem různé dávky – podporu v nezaměstnanosti lidem, 
kteří se ocitli bez práce, sociální podporu lidem ve špatné finanční situaci nebo třeba důchody pro 

seniory, tedy staré lidi, kteří již nemusí pracovat. 

Státní rozpočet 

Všechny příjmy a výdaje státu tvoří takzvaný státní rozpočet. Funguje to stejně, jako třeba 
rozpočet rodinný. Matka a otec dostanou výplaty a následně peníze použijí na povinné poplatky jako 

například nájem a na další různé potřebné či nepotřebné věci (potraviny, oblečení, ale i třeba kino 
nebo dovolenou). 

Vysvětlivky: ekonomika=hospodářství – systém, který funguje ve státě, ve kterém probíhá výroba věcí,  
      jejich nákup a spotřebování, někdy se také označuje jako trh 

           dotace – příspěvek, darovaná finanční částka 

            dávka – peněžní příspěvek od státu pro občany 



1.) Zaškrtni pravdivé odpovědi (podle textu): 
a. Složky tržní ekonomiky jsou tři –stát, podniky a domácnosti 
b. Domácnosti vyrábí výrobky 

c. Stát peníze získává i vydává 

d. Stát získává peníze pouze z daní 
e. Daně dělíme na přímé a nepřímé 

f. Mezi přímé daně patří daň z přidané hodnoty (DPH) 
g. Mezi státní výdaje patří i důchody 

h. O rozdělování peněz ze státního rozpočtu rozhodují banky 

i. Státní rozpočet zahrnuje příjmy i výdaje státu 

 

2.) DPH je 21% z ceny výrobku, někdy 15% z ceny (například u léků). Chci cestovat. Když si 
koupím nový batoh za 540 Kč a lék proti nevolnosti v autobusu za 113 Kč, kolik peněz celkem 
získá stát ? 

 

 

 

 

Tyto úkoly již přímo nesouvisí s textem: 

3) Představ si, že jsi teď ministrem. Zdravotnictví, kultury, školství nebo jakýkoliv jiný ministr 
v ČR. Na co všechno bys použil/a peníze ze státního rozpočtu ? Co myslíš, že by bylo dobré  
zlepšit, co by lidé asi chtěli zlepšit ? 

 

 

 

 

 

 

 

4) Svůj rozpočet mají i obce. Co bys chtěl/a ve své obci zlepšit, vybudovat ? Na co by měla obec 
dát peníze ? (například protože v obci je mnoho lidí, kteří rádi jezdí na in-line bruslích, bylo 
by dobré dát peníze na dráhu pro bruslaře). 

 

 

 

 



5) Rodinu Příkladových tvoří čtyři osoby – paní Příkladová, pan Příklad, jejich čtrnáctiletá 
dcera Eva a sedmiletý syn Adam. Kromě toho mají ještě psa Rexe. 

      Pan Příklad vydělává za měsíc 15 000 Kč, paní Příkladová 17 000 Kč.  

Každý měsíc musí platit nájem bytu –  4500 Kč, další poplatky za spotřebu elektřiny a 
vody jsou okolo 2000 Kč, a na dalších nezbytných poplatcích (internetové připojení, tarif na 
mobilní telefony a další) zaplatí asi 2500 Kč. Eva dojíždí na gymnázium do většího města, 
výdaje na cestu a školní obědy jsou asi 1000 Kč. Adam chodí do základní školy v obci, ale 

rodiče mu také platí obědy a družinu –celkem asi 700 Kč. Pan Příklad také cestuje do práce- 

jezdí autem a měsíčně utratí za benzín asi 1000 Kč.  

Zkus sestavit takový rodinný rozpočet. Vyplň příjmy a výdaje rodiny. Napiš, za co ještě 
rodina vydá peníze, a kolik peněz za co dá. Nezapomeň na Rexe  Rodina nemusí utratit vše, 
může něco ušetřit. 

 

PŘÍJMY VÝDAJE ZBYLÁ ČÁSTKA 

 Nájem                                              4500 Kč (na co ji mohou 

 Voda + elektřina                              2000 Kč ušetřit ?) 

   

   

   

Celkem: Celkem:  

 

 

 

 

 

 



The lion and the mouse 
 

1.  Find and circle the past tense form of the following verbs in the word search. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Read the story "The Lion and the Mouse". Fill in the gaps with suitable verbs from  

the boxes in the past simple. 

 

Part 1 

 

apologise       is       fall       open       put       run       tell       think       wake       want 

 

A long time ago, a lion ...................... asleep in the jungle. A mouse ...................... to play,  

 

so she ...................... up and down the lion. The lion ...................... up and ......................  

 

his huge paw on the mouse. 'Breakfast!' he ...................... He ...................... his mouth to  

 

eat the mouse. The mouse ...................... very afraid, and she ...................... to the lion.  

 

She ...................... the lion that maybe she could help him someday. 

 

Part 2 

 

come       go       let       lift       like       set       step       tie 

 

The lion ...................... the idea that the mouse could help him in the future. He ......................  

 

his paw and ...................... the mouse go. A few weeks later, two hunters ...................... a  

 

trap, and the lion accidentally ...................... into it. The hunters ...................... back to the  

 

trap and ......................  the lion to the tree with ropes while they ...................... to find a  

 

truck to carry the lion in. 

Part 3 

T O L D A B W A N T E D R N S F 

H P E K P U T Z L I F T E D T E 

O E T N O Y A S W E H C M U E L 

U N H I L E F T C H E W E D P L 

G S T W O K E R R V R E M E P W 

H A R P G O R Y A A S N B E E A 

T I E D I W H E N E A T E S D L 

F D O E S E T E L L W E R E W K 

U C A M E N U R E P L I E D A E 

L I K E D R O O P E N E D I S D 

apologise    are   chew    come    fall    go    is    leave    let    lift    like    open    want   

put    remember    reply    run    say    see    set    step    tell    think    tie    wake 

 



 

are       chew       is       is       leave       remember       reply       say       see       walk 

 

After the hunters ......................, the mouse ...................... by and ...................... the  

 

lion. She ......................  her promise to help him. So, she ...................... through the ropes  

 

connecting the lion to the tree. Soon the lion ...................... free again. 'See, I ......................  

 

right', ...................... the mouse. The lion ......................, 'Thank you!' After that, the lion  

 

and the mouse ...................... friends.  

 

3. Now, read another version of the story that contains mistakes. Write past simple  

affirmative and negative sentences about the details that are incorrect. The first one  

has been done as an example. 

 

A long time ago, a lion was asleep in the forest. A mouse wanted to play, so she walked up and  

down the lion. The lion woke up and put his huge nose on the mouse. 'Breakfast!' he thought.  

He opened his mouth to eat the mouse. The mouse was very afraid, and she sang to the lion. She told 

the lion that maybe she could  help him someday. The lion liked the idea that the mouse could help 

him in the future. He lifted his paw and ate the mouse. A few weeks later, two farmers set a trap, and 

the lion accidentally stepped into it. The hunters  came back and tied the lion to the tree with ropes 

while they went to find a car to carry the lion in. After the hunters left, the mouse ran by and saw the 

lion. She remembered her promise to  help him. So, she chewed through the ropes connecting the 

lion to the tree. Soon the lion was asleep again. 'See, I was right', said the mouse. The lion replied, 

'Thank you!' After that, the lion and the mouse were hungry. 

 

1. .................T..h..e. .l.i.o..n. .w..a..s..n.'.t. .a..s.l.e..e.p.. .i.n. .t.h..e.. .f.o.r..e.s..t... .H..e. .w...a.s..  

.a.s..l.e.e..p.. i.n.. .t.h..e. .j.u..n..g..le........................ 

 

2. ............................................................................................................................... 

 

3. ............................................................................................................................... 

 

4. ............................................................................................................................... 

 

5. ............................................................................................................................... 

 

6. ............................................................................................................................... 

 

7. ............................................................................................................................. .. 

 

8. ............................................................................................................................... 

 

9. ............................................................................................................................... 

 

10. ............................................................................................................................. 

 


