8. B AJ (JŮ) 3. týden 30. 3. – 3. 4. 2020
Děkuji za zaslané úkoly. Jsem ráda, že jste se naplno pustili do domácí výuky a JDE VÁM TO!
Čekám i na ostatní, že se zapojí. 
Věřím, že již máte všechny zápisy / úkoly z obou předchozích týdnů ve svém sešitě. 
Nyní si opravte úkoly z minulého týdne. Vše pečlivě zkontrolujte.
WB 24/1

WB 24/2

WB 24/4

A abych nezapomněla. Výzva z minulého týdne (uč. 32/2a), do které se bohužel pustila jen jeden (jedna)
z Vás.  Ptala jsem se na časy v různých místech naší Země, pokud je v Londýně 12 am – LUNCH TIME.
V době internetové byste to mohli zvádnout za minutku. 
a)San Francisco 4am, b) Delhi – 5pm, c) Tokyo – 9pm, d) Rio de Janeiro – 9/10am e) Sydney - 11pm
..................................................................................................................................................................
Tento týden začni s cvičeními ve WORKBOOKU.
Ke kontrole posílej jenom cvičení, u kterých je moje emailová adresa.
Ostatní si vždy zkontroluješ sám (sama) další týden na webovkách Resslovky. 
Minulý týden jsme začali s novou gramatikou – MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ – Past continuous
Prostuduj. Vrať se k zápisu.
Ve workbooku dál procvič v:
WB 25/6 – Co dělali včera odpoledně? Doplň věty.
Do sešitu vypracuj následující úkol. Piš pravdivě. 
(pošli na adela.junovaaj@gmail.com nebo Messenger)

What was happening in your life at different times in the last week? Write min. of 10 sentences.
Co se dělo v tvém životě v různou dobu v minulém týdnu? Napiš min. 10 vět.
Př. At 8 am on Friday I was having breakfast. / On Saturday evening I was playing a board game with my
sister, .... )
Připomínám 8am – 8 hodin ráno, 8pm 8 hodin odpoledne(večer)
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Další úkol do sešitu:
UČEBNICE 33/6 Utvoř věty o Jamesovi a jeho kamarádech. Použij nápovědu. V tomto cvičení musíš
pracovat s texty ve cvičení 2. Používej PAST CONTINUOUS!
(pošli na adela.junovaaj@gmail.com nebo Messenger)
A jako bonus přikládám link na pěknou písničku s minulým časem průběhovým:

https://www.youtube.com/watch?v=5vmHyTCaqeg
A zde si můžeš procvičit, jak zvládáš tvary sloves v minulém čase průběhovém.
První dvě cvičení jsou jednodušší, třetí už obsahuje souvětí, kde používáš oba časy- minulý čas prostý i
průběhový – takže pro odvážlivce 

https://www.helpfulgames.com/subjects/english/348-past-continuous-progressive.html
A další doplňovačka. 
http://static.digischool.nl/en/grammatica/pastcont-vraag.htm
A třeba mi i napište, jak jste úspěšní v online cvičeních. 
ONLINE MAGAZINES
A protože nám jedno nakladatelství uvolnilo několik časopisů ( PLAY, RR, GATE , BRIDGE ) a jsou nyní ONLINE
, zájemci pište, mohu vám je přeposlat e-mailem. Jsou v PDF formátu. Na stránkách nakladatelství
www.bridge-online.cz pak neleznete i poslechy, což je super!

Budu se těšit na vypracované úkoly. Máš-li dotaz, neváhej se zeptat.
Enjoy yourselves.
Your English teacher A. J. 
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