Materiály k samostudiu
Úterý 23.6. 2020
Třída 8.B

ČESKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE) – ÚTERÝ 23. 6. 2020
I. kontrola zadání ze dne 18. 6. 2020

II. Nové zadání
Pracovní list – vypracuj jednotlivé úkoly do SŠ

MATEMATIKA
Úterý 23. 6. PS str. 242 A -7, A – 8, A – 9.

ANGLICKÝ JAZYK
Anglický jazyk – (Panošová) 23. 6. 2020
Prostuduj si poslední letošní gramatiku „Time clauses“ – v pracovním sešitě s. 73 odstavec
6.2. (probráno na online hodině s paní učitelkou Šulovou).
Pravidlo je jednoduché: Časové věty jsou uváděny časovými spojkami - when, after, before,
until/till, as long as, as soon as, while.

Po časových spojkách je ve větě místo budoucího času čas přítomný!



I´ll write it when I come back. (Napíši to, až se vrátím).
While you do your homework, I´ll make diner. (Zatímco budeš dělat DÚ, připravím
večeři.

Učivo procvič v PS strana 56/1, 2.

Ful.:
Kdo chodí na online výuku a na konzultace do školy, cvičení z učebnice tento týden
již dělat nemusí;-)
PS - 65 / 5,6,7,8

DĚJEPIS
První světová válka (1914-1918)
Konec války
Válka skončila pro naprosté vyčerpání zdrojů.....i lidí....


Zapište si o tzv. brestlitevském míru(str.161) - kdy, kdo s kým jej uzavřel.








Zapište si, kdo byl Thomas W.Wilson (str.168-169, piš podrobně - jeho socha
stojí před pražským hl.nádražím...víte proč?)
Z návrhu Wilsonova programu si všimni bodu 10 - o čem je?
Kdy a kde bylo podepsáno příměří?
K věci z youtube: (nic nepiš, jenom koukej):
Apokalypsa - 1.světová válka - 5.díl (podívejte se na prvních 5min filmu uvidíte podmínky na jižní frontě - boj "kolmo nahoru"!)
První světová válka v barvě - 6.díl (díl má 47min - koukněte na celý nebo
od 28:45 - 39:50 (jen 10 min koukání) nebo 21:25 (jen asi 25min koukání;-)
) ///prosím zkuste mít respekt k pamětníkům, kteří ve filmu hovoří, je jim v
době natáčení cca 102let!)

Konec! :-)
A až budete o prázdninách courat Čechami, věnujte pozornost tomu, že v KAŽDÉ
vísce mají na náměstí pomník obětem "Velké války"....
Pěkné prázdniny a uvidíme se v září!
Doporučuji vám k přečtení světoznámou útlou knížku Na západní frontě klid(čtěte,
nekoukejte na žádný film; ne statistika ani strategie; jen pohled z pozice
vojáka/pěšáka....)... Třeba možná se budete divit, proč patřila mezi literaturu, kterou
posléze Hitler nechal pálit...

PŘÍRODOPIS
Téma: Opakování
Co si pamatuješ o svalstvu?
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1999
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2000

Co si pamatuješ o pohlavní soustavě?
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2024

Co si pamatuješ o vývinu člověka?
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2025

Co si pamatuješ o obdobích života?
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2026

