
8.E   12.3.2020 

1) a) Ruský jazyk 

        1) Řadové číslovky od 11 do 30 - přepsat do škol. sešitu a naučit 

        2) Učebnice str. 43/3 - do škol. sešitu 
        3) PS - str.48/2,3 

 

    b) Anglický jazyk 

       Do sešitu přepsat viz příloha a vypracovat úkol 

Dejte do minulého času: 

 

 1.Tom doesn't like going to the theatre. 

 2.My mother is a doctor. 

 3.My father works for a veray big company. 

 4.He plays football on Sundays. 

 5.What do you do in your free 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? 

 

Pracovní sešit - 34/4, starší lekce 25/4 
Zapsat do gramatiky Grammar na str. 47 - problematika There's someone/something + -ing    
                                                                                                            See/ hear someone + - 
ing                       + procvičit na str 47/7 (prvních 5 vět do sešitu) 
Zapsat do slovníčku slovíčka - str 76/ B The burglar 
- burglary, climb out of, climb over,gate, guard, notebook 

 

2) Přírodopis 

Př - vylučovací soustava - uč. str. 44-45 

vypsat informace k: močovodu, močovému měchýři, močové trubici + onemocnění vylučovací 
soustavy (čím je způsobeno + vyhledat nemoci) 
  

3) Český jazyk 

       Čj Mluvnice 

     Vypracovat přílohu - opakování na poměry + souvětí souřadné a podřadné 
Vymyslete 6 souvětí o libovolném počtu vět, každé však musí obsahovat alespoň dvě věty               

 hlavní spojené v zadaném poměru. 

  Napiště k daným poměrům jejich symboly. 

 

 Příčinný - …..................................................................................................................... 

 

 Slučovací -......................................................................................................................... 

 

 Důsledkový -...................................................................................................................... 

 



 Odporovací -....................................................................................................................... 

 

 Vylučovací-.......................................................................................................................... 

 

 Stupňovací-.......................................................................................................................... 

 

 

 Souvětí souřadné a podřadné: 

 Rozlište souvětí souřadná a podřadná: 

 Koupila jsem lístky do divadla, protože přijede sestřenice, kterou návštěva divadla vždycky 

 potěší. Chtěla volat o pomoc, ale selhal jí hlas, a tak jen utíkala, co jí nohy stačily. Těšila  jsem 

se na ni, šla jsem jí i naproti k autobusu, ale nepřijela. Volala mi, že onemocněla, a tak  jsme setkání 

odložily na první sobotu. Moc jsem pospíchala, dokonce jsem si nestihla ani                                pořádně 

sbalit věci, ale vlak mi neujel. Když jsem šla na oběd k babičce, vzala jsem si na  sebe svetr, který mi upletla 

k narozeninám. Nesněžilo, ba i sluníčko svítilo, a tak jsme si  krásně zalyžovali. Chtěla jsem si číst, ale 

přišla Inka, se kterou jsem se dlouho neviděla, a  tak jsme celé odpoledne propovídaly. Těším se na Soňu, 

protože se spolu nikdy nenudíme a  moc se nasmějeme. 

 

 
 

 

 4)  a) Německý jazyk 

        Pracovní sešit – doplnit cvičení, která nejsou doplněná v modulu 2 

         b) Anglický Jazyk 

          


