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MATEMATIKA

viz. příloha

viz. příloha

ANGLICKÝ JAZYK
Mrázová:

Reported speech (nepřímá řeč)

Přímá řeč (direct speech): I don´t sell things that exploit children in my shop.
Nepřímá řeč (reported speech) : The manager says, that he doesn´t sell things
that exploit children in his shop.
Používáme především, když chceme říct, že někdo něco řekl. Jestliže je hlavní
věta v minulém čase, platí zde časová souslednost. (tj. časy se posouvají)
Přítomný prostý se posouvá na Minulý prostý
I live in the village She said that she lived in the village.
Přítomný průběhový se posouvá na Minulý průběhový
I am going home. He said he was going home.
Will se posouvá na would
I will go to the mountains. He said that he would go to the mountains.
Can se posouvá na could
I can speak English. He said that he could speak English.
Nastuduj dle PS str. 72-73
Paštová:
Uč. str. 63 přečti si text, přelož do čj, na straně 62 vypracuj odpovědi
ve cv.1 do školního sešitu

NĚMECKÝ JAZYK
1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz)
https://www.youtube.com/watch?v=l7R88eXZwSs&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC
&index=30

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam, perfekt a präteritum – po sloveso werden)
3. UČEBNICE S. 78 CVIČ. 7 (opsat si do školního sešitu slovíčka – znamení a přeložit je)
-posílám odkaz na dobrý slovník v případě potřeby
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky

RUSKÝ JAZYK
1. Pracovní sešit str. 63/18 – doplňte chybějící výrazy do anekdot na str. 63. Ke každé
číslici v závorce najdete několik výrazů na str. 65 - vyberte z nich ten správný výraz a
dopište do věty. Procvičujte čtení anekdot.

2. Online cvičení – pracovní list: „Kakój, kakája, kakóje“
Link - https://www.liveworksheets.com/gv400111mv
Klikněte myší na správný výraz z nabídky, na konci stránky finish a check my answers

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Prohlédněte si 1. stranu pracovního listu, opakujeme passé composé- zopakujte si
příčestí minulá nepravidelných sloves a dále slovesa u kterých používáme jako
pomocné sloveso avoir / être
Zkuste doplnit cv. E na s. 5, pro kontrolu klikněte na "finish" a poté
"check my answers"
https://www.liveworksheets.com/…8zp

PŘÍRODOPIS
GEOLOGOCKÉ DĚJE – OPAKOVÁNÍ
Zemětřesení 1

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2055

Zemětřesení 2

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2056

CHEMIE
SYNTETICKÁ VLÁKNA
- prostudovat text v učebnici na str. 49 + výpisky do sešitu

