Samostudium Aj 8. Třída
Práci ke kontrole z pondělí 16. 3. a středy 18. 3. 2020 pošlou, prosím E. Hruboňová a M.Vorel.
Děkuji.
Práci ke kontrole z pátku 20 . 3. 2020 pošlou, prosím O. Kuník a D. Dan. Děkuji.
Prosím o dodržování zadaných termínů, uvedení žáci neposlali zadanou práci z minulého týdne.

Napiš si datum a výrazně odděl dnešní práci od předešlé / nutné pro následnou kontrolu =
přehlednost /. Stejně pokračuj i v následujících dnech. Vybrané žáky prosím, aby své práce ke
kontrole posílali ve stanoveném termínu. Děkuji.
Pondělí 23. 3. 2020
1. Zopakuj 7. sadu npravidelných sloves
2. Zopakuj slovíčka Culture
3. Do školního sešitu očísluj tyto věty 1.-12. / můžeš si rozdělit do dvou sloupečků /
a připiš k nim velká písmena, kterými začínají jména hrdinů Velké Británie = WS,
BG, FN, EMA. Věty opisovat nemusíš.
This person......
1. ...never married.
2. ...hepls people in Ethiopia.
3. ...worked as an actor.
4. ...was BBC Sports Personality of the year.
5. ...had three children.
6. ...worked in hospital.
7. ...became the fastest person to sail around the world non-stop.
8. ...has visited Africa several times.
9. ... was called ´the lady with the lamp´.
10. ...bought one of the best houses in Stratford in 16th century.
11. ...took part in the Vendee Globe round the world race.
12. ...organized the Live Aid concerts.
4. Uč. 66/1 – do školního sešitu napiš pravdivé věty o sobě v present perfect / předpřítomném
čase /, věty očísluj 1.-8. Např.: I´ve won a race.
I have never won a race.
Často chybujete ve tvoření předpř.času – nezapomeň –ed/-d u pravid.sloves a 3.tvar u
nepr.sloves !!!
- Toto cvičení si udělěj ještě třemi následujícími způsoby ústně. Poctivě, nešiď!!
a/ Řekni celé cvičení o Megan ve 3.os.,č.j. v kladných i záporných větách.
př. : M. has won a race. / M. has never won a race.
b/ Vytvoř otázky s ever a Megan + krátké odpovědi.
př.: Has M. ever won a race?
Yes, she has. / No, she hasn´t.
c/ Vytvoř otázky s ever o sobě + krátké odpovědi.
př.: Have you ever won a race?
Yes, I have. / No, I haven´t.

5. Uč.66/2 – do školního sešitu přelož věty k daným obrázkům s just a předpřítomným časem.
a/ Syd právě vstal.
b/ On právě spadl z jeho postele.
c/ On právě pil pití.
d/ On právěuvařil jídlo.
e/ On právě vyhrál tenisový zápas.
d/ On právě koupil Cdčko.

!!!Práci ke kontrole z pondělí 23. 3. 2020 pošlou, prosím, F. Helebrant, O. Kolomazník,
S. Strmisková.!!!!! Děkuji.

Středa 25. 3. 2020 + pátek 27. 3. 2020
Zpracuj project na téma Heroes and heroines in the Czech Republic
Práce bude svým obsahem odpovídat textu, který jste si četli minulý týden uč. str.64.
Zadání najdeš v angličtině v učebnici na str. 67 / 1a. Přidávám pomoc v Čj.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kde a kdy se narodil/a?
Co víme o jeho / jejím mládí?
Jak začal/a svoji profesi?
Čím/jak se proslavil/a?
Co vykonal/a? Čeho dosáhl/a?
Co víme o jeho / jejím pozdějším životě?

!!!!Nutné: musíš popsat život dvou osob ( žijící i nežijící z české historie ), různé profese ( vědec,
spisovatel, zpěvák, sportovec, lékař,..), jejich fotografie, obsah textu bude rozdělen do odstavců
podle otázek 1.-6. = přehledný životopis zvolených osobností, faktické informace načerpej
z internetu, encyklopedií,...ale neopisuj složité věty!!!, pouze vyhledej potřebné, používej vhodné
spojky and, but, because, however ke spojování vět.
Nezapomeň si k první osobnosti napsat uvedený nadpis.
Protože u sebe nemáte sešit na Projecty, medailonky svých vybraných osobností udělej na dva listy
kancelářského papíru, podepiš zezadu a já vám to po návratu do školy vlepím do vašich sešitů.
Práce budou ohodnoceny známkou. Práci si někde uložte a nezmuchlejte.
Jsem zvědavá, jaké české osobnosti si vyberete.

!!!Práci ke kontrole ze středy 25. 3. a pátku 27. 3. 2020 pošlou, prosím, nejpozději do neděle 29. 3.
2020 J. Kocour, D. Pešek, P. Sedzicki, L. Schovánek!!!!! Děkuji.

