
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 18. 6. 2020 

Třída 8. E 

1) a) Ruský jazyk 

18.lekce – opakování 

1. Pracovní sešit str. 88/27 - doplňte  do vět výrazy „nůžno“ a „něľzja“ 
           (viz nučebnice str. 33, 15.lekce) 

2. Pracovní sešit str. 89/28 – dopište věty 
3. Výuková videa – www.youtube.com/ru 

           - Russian Lesson (from zero to fluency) 

           - Learn Russian – How to introduce yourself in Russian 

 

     b) Anglický jazyk 

Oprava a kontrola z 11/6 

42/2 

2.amusing                               5.surprising 

3.embarrassed                         6.worried 

4.frightened 

 

42/3 

2.There's a man cleaning the tables 

3.There's a man looking through th window 

4.There are two women looking at the menu. 

5.There's a boy eating a hamburger. 

6.There's a woman reading a newspaper. 

7.There's a woman ordering a meal. 

8.There's a man paying the bill. 

9.There's a man drinking a milkshake. 

10.There's a chef cooking meals. 

 

43/4 

2.heard some glass breaking. 

3.saw the two boys running away 

4.heard a man shouting 

5.heard the door opening 

6.felt something cold touch my face 

7.heard a dog barking 

8.saw my friend's dog standing by the bed 

 

43/5 

2.“I've been to see the nurse, because I've got a bad leg“, said Frank 

3.“I hope it's better soon“, said Miss Jones. „Here's your homework“ 

4.“I can't do my homework, because my hand is bad, too“, said Frank. 

5.“Don't worry“, said Miss Jones. „If you stay behind after class, I'm sure I can help you with it“ 

 

http://www.youtube.com/ru


Nové poslední téma – do sešitu gramatiky 

 

Podmínkové věty: 

online prezentace – klikněte a poslechněte si 

https://www.youtube.com/watch?v=81dNStpLo0g 

 

Použití prvního kondicionálu (do sešitu gramatiky) 
První kondicionál používáme v případě, že mluvíme o budoucnosti a podmínka nebo situace, kterou máme na mysli 

předpokládáme, že se stane. Jde o kondicionál s vysokou pravděpodobností, že podmínka nastane. 

  
Příklad: 

podmínka výsledek 

přítomný prostý (present simple) will + významové sloveso v základním tvaru 

If it rains 

Když bude pršet 

I will stay at home.. 

zůstanu doma.. 

If I don't exercise 

Když nebudu cvičit 

I will gain weight. 

přiberu (na váze). 

 

někdy místo will lze použít modální slovesa "can", "shall", nebo "may" 

 

Příklad: 
If you study today, you can watch TV. (Když se budeš dnes učit, můžeš se dívat na televizi.) 

May I stay up late if I do my homework? (Můžu zůstat déle vzhůru když udělám úkol?) 

 

2) Přírodopis 

Sluch, chuť, čich 

 

https://slideplayer.cz/slide/11498780/ 

https://www.youtube.com/watch?v=81dNStpLo0g


https://slideplayer.cz/slide/7295190/ 

 

 

 



 

 

 

3) Český jazyk 

Čárky v souvětí (udělejte si celé online cvičení): 

https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-s-vice-vetami-2-uroven/629 

 

Pracovní sešit 47/4a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k   47/5a,b,c,d,e,f   

 

Doplňte a zdůvodněte interpunkci: 

Její pádná slova přímo křičela a drásala a nikdo je neslyšel. Řadě z nich jsem prokázal drobnou ba i velkou 

službu přesto se dnes mnozí tváří jako bych ani neexistoval. Nejde o vědecké dílo a proto neuvádím 

argumenty které by podpořily mé závěry. Nadčasově elegantní výkonný avšak poněkud těžkopádný produkt 

se objeví na trhu koncem září.Protože už jsem ve Španělsku jednou byla a protože mám odtud nejkrásnější 

zážitky ráda tam letos pojedu znovu. 

 

 

4) a) Německý jazyk 

   - učebnice str. 96, cv. 6 

- přečtěte si text a napište odpověď 

- procvičujte a opakujte: 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum 

https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum 

https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-s-vice-vetami-2-uroven/629
https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum
https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet
https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum
https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet


 

 

     b) Anglický jazyk 
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2.There's a man cleaning the tables 

3.There's a man looking through th window 

4.There are two women looking at the menu. 

5.There's a boy eating a hamburger. 
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7.There's a woman ordering a meal. 

8.There's a man paying the bill. 

9.There's a man drinking a milkshake. 

10.There's a chef cooking meals. 

 

43/4 

2.heard some glass breaking. 

3.saw the two boys running away 

4.heard a man shouting 

5.heard the door opening 

6.felt something cold touch my face 

7.heard a dog barking 

8.saw my friend's dog standing by the bed 
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2.“I've been to see the nurse, because I've got a bad leg“, said Frank 

3.“I hope it's better soon“, said Miss Jones. „Here's your homework“ 

4.“I can't do my homework, because my hand is bad, too“, said Frank. 

5.“Don't worry“, said Miss Jones. „If you stay behind after class, I'm sure I can help you with it“ 

 

Nové poslední téma – do sešitu gramatiky 

 

Podmínkové věty: 

online prezentace – klikněte a poslechněte si 

https://www.youtube.com/watch?v=81dNStpLo0g 

 

Použití prvního kondicionálu (do sešitu gramatiky) 
První kondicionál používáme v případě, že mluvíme o budoucnosti a podmínka nebo situace, kterou máme na mysli 

https://www.youtube.com/watch?v=81dNStpLo0g


předpokládáme, že se stane. Jde o kondicionál s vysokou pravděpodobností, že podmínka nastane. 

  
Příklad: 

podmínka výsledek 

přítomný prostý (present simple) will + významové sloveso v základním tvaru 
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někdy místo will lze použít modální slovesa "can", "shall", nebo "may" 
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If you study today, you can watch TV. (Když se budeš dnes učit, můžeš se dívat na televizi.) 
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