Materiály k samostudiu
Čtvrtek 19. 3. 2020
Třída 8. E
1) a) Ruský jazyk
1) Procvičování bud.času – PS 52/15, 52/16 A
2) PS 52/16B, 54/21
3) 3) Učebnice str. 45/6 – věty přepsat do sešitu

b) Anglický jazyk
Change these sentences into past simple:
1.Tom doesn't like going to the theatre.
2.My mother is a doctor.
3.My father works for a very big company.
4.He plays football on Sundays.
5.What do you do in your freee time?
6.There are five of us in our family.
7.My grandparents don't like pop music.
8.I am a student at Nottingham University.
9.My house makes me feel safe and relaxed.
10.Is there a table in the room?
Translate – MODAL VERBS
1.Nemusíš na mě čekat.
2.Nesmíš věřit nikomu.
3.Tohle prostě musíš zkusit!
4.Musíme pozvat Petra.
5.Měl bych mu napsat, ale nechce se mi.
6.Nemohl jsem se rozhodnout.
2) Přírodopis
Kožní soustava – uč. str. 45 – 47 - udělat výpisky – včetně překreslení (okopírování)
obrázku na str. 45, nevynechat ani boční sloupečky
možno shlédnout na youtube – Byl jednou jeden život – díl 13, kůže

3) Český jazyk
Zapsat do sešitu mluvnice:
JAKO BY x JAKOBY (Rozdíl)
1)ja – ko – by --- jakoby – např. Oblečená jakoby narychlo. Chovat se jakoby lhostejně.
2)jako – by --- jako by (= jako kdyby, v tomto případě „by“ součást přísudku, vyjadřujeme
porovnání s hypotetickým dějem) – např. Díval se, jako by mi ani nevěřil. Mluvil, jako by
skrýval smutek.
Opakování na poměry:
Uč str 62/3b – napsat do sešitu mluvnice
Rozbor věty – do sešitu přepsat a udělat grafické znázornění VH a VV, zakroužkovat spojky
+ určit poměry, určit ve větě ZSD.
Pro přímý útok na kamenné hradby hledají velitelé dobrovolníky, a proto se hlásí především
mladíci, protože neznají nebezpečí, jež při útoku nad nimi visí.
4) a) Německý jazyk
1) Pracovní sešit Wir neu 2 - projít cvičení do strany 39, nevyplněná cvičení doplnit a
zopakovat si slovní zásobu lekce na stranách 43-47.
b) Anglický jazyk
Change these sentences into past simple:
1.Tom doesn't like going to the theatre.
2.My mother is a doctor.
3.My father works for a very big company.
4.He plays football on Sundays.
5.What do you do in your freee time?
6.There are five of us in our family.
7.My grandparents don't like pop music.
8.I am a student at Nottingham University.
9.My house makes me feel safe and relaxed.
10.Is there a table in the room?
Translate – MODAL VERBS
1.Nemusíš na mě čekat.
2.Nesmíš věřit nikomu.
3.Tohle prostě musíš zkusit!
4.Musíme pozvat Petra.
5.Měl bych mu napsat, ale nechce se mi.
6.Nemohl jsem se rozhodnout.

