Materiály k samostudiu
Čtvrtek 11. 6. 2020
Třída 8. E
1) a) Ruský jazyk
18.lekce – Procvičování

1. Pracovní sešit: str. 85/19, str. 86/20, str. 86/21
2. Institut jazykového vzdělávání – www.ijv.cz/jazykove-kurzy-rustiny
Online testy – ruština (1. a 2.část)
Zjistěte, jak jste na tom!
Po dokončení bude test automaticky vyhodnocen.

b) Anglický jazyk
Pracovní sešit 42/2,3
43/4,5
Modal verbs – modální slovesa, pamatujete si na ně? - can, could, should, must, have to, may, ….....
Uděláte prvních 60 vět:
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-modal-verbs-mix-2-uroven/1185
Výsledky z pracovního sešitu budou opět zveřejněny v příštím týdnu v přípravě

2) Přírodopis
Oko – uč. str. 57
https://slideplayer.cz/slide/3400348/
https://www.youtube.com/watch?v=4GHEkbBn6Kk&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd&index=3

3) Český jazyk
Oprava a kontrola z 4/6:
Roztřiďte následujících pár spojek na dvě správné skupiny a zapiš do správného pole (budete pracovat do
mluvnice):
ALE, NEBO, NEBOŤ, ČI
PROTOŽE, ABY,
A PROTO, JAKMILE,
BA I, PRĚSTOŽE, JESTLI

Spojky souřadicí
ale,nebo,či,a proto,
ba i

Spojky podřadicí
neboť,protože,aby,jakmile,
přestože, jestli

Rozděl spojovací výrazy do následujících tří skupin:
AVŠAK, CO, I, KDY, VŽDYŤ, JAKÉ, KTERÝ, KDE, ODKUD, ALE, NEBO, TEDY, KAM, TOTIŽ
SPOJKY
avšak, i, vždyť, ale,
nebo, tedy,totiž

VZTAŽNÁ ZÁJMENA
co, jaké, který,

VZTAŽNÁ PŘÍSLOVCE
kdy, jaké,kde,odkud,kam

Pár příkladů, jak poznat VH a VV (tyto 3 věty si jen přečtěte):
Nepůjdeme ven, protože dnes strašně prší.
(1.VH, protože 2.VV) Proč nepůjdeme? Protože...........................
Když se nebudeš učit, nebudeš nic umět.
(Když 1.VV, 2.VH) Kdy nebudeš nic umět? Když........................
Žáci, kteří se učili, dostali z testu jedničku.
(1.VHa, kteří 2.VV, 1.VHb) Jací žáci dostali jedničku? Kteří
Poznej VV (do mluvnice):
Co se vleče, neuteče. - 1.VV podmětná
Šel, kam ho nohy nesly. - 2.VV přísl. místní
Obloha byla, jako by ji vymetl. - 2.VV přísudková
Nehas, co tě nepálí.- 2.VV předmětná
Když vycházela ven, potkala otce. 1.VV přísl. časová
Karel byl, jako by ho z vody vytáhli. 2.VV přísudková
Viděl jsem, jak jsi ho okradl. 2.VV předmětná
Kde se pivo vaří, tam se dobře daří. 1.VV přísl.místní
Je zajímavé, že se vám to povedlo. 2.VV podmětná
Kdo se bojí, nesmí do lesa. 1.VV podmětná

4) a) Německý jazyk
- učebnice str. 94, cv. 4
- přečtěte si text a označte tvrzení, které je správné a napište číslo řádku, ve kterém je odpověď na otázku
- 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
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