2.MA Aj1
Dobrý den, děcka,
všechny ty informace byly tak hektické a rychlé, že jsem vám nestihla ani nic říct, ani
se s vámi rozloučit. Všechny moc zdravím, přeju vám pevné zdravíčko a posílám
vám úkoly. Zatím si je vypracovávejte sami tak, jak jsme zvyklí v hodinách,
používejte el. slovníky, překontrolujeme to, až se vrátíte. Pokud by to bylo déle než
měsíc, domluvíme se na bližší zpětné vazbě. Pokud chcete, přidejte si mě na
Messenger, komunikuji takto se svou třídou. Kdyby byl problém s úkoly, napište mi
tam. Úkoly budu posílat jednou týdně panu Vavřiňákovi, on je dává jako IT
koordinátor na web. Mějte strpení, dává je tam všem, takže vyčkejte a web si
pravidelně kontrolujte.
Dále žádám svoji skupinu 2.OP + Vojtu a Františka z 2.MA, aby zkusili udržet
mezinárodní spolupráci v projektu eTwinning a se zahraničními studenty i nadále
rozvíjeli mezinárodní spolupráci v rámci týmů i mimo ně, prostě si s nimi pište
různými komunikačními prostředky a dokončete úkoly za březen. Paní koordinátorka
z Turecka je informována.
Moc Vás všechny zdravím a opatrujte se.
Marcela Krupová

Opakování 1.podmínkové věty
1/ Přeložte:
1/ Jestliže si umyješ vlasy před zkouškou, propadneš.
2/ Pokud rozbiješ zrcadlo, budeš mít sedm let neštěstí.
3/ Jestliže mi pomůžeš, budu moc rád.
4/ Počkám na tebe, pokud si pospíšíš.
5/ Dokud nenašetřím peníze, nekoupím si nové auto.
6/ Budeme mít zpoždění, jestliže si nepospíšíš.
7/ Jakmile přijedeme, zavoláme ti.
8/ Předtím než napíšu ten článek, přečtu si všechny informace.

Modální slovesa:
must – muset (příkaz)
mustn´t – nesmět (zákaz)
needn´t – nemuset (můžeš, ale není to povinnost)

2/ Přeložte:
Vzorová věta: I needn´t get up early. Nemusím vstávat brzy.
1/ Nemusím chodit do školy.
2/ Nesmím chodit do restaurací.
3/ Musíme posekat zahradu.
4/ Nemusíš mi to říkat dvakrát.
5/ Nesmíš běhat po školních chodbách.
6/ Nesmíš lhát.
7/ Musím mluvit se svým šéfem.
8/ Nemusíš kupovat dárek pro maminku, už jsem ho koupil.

3/ Vypracujte Student´s Book str.72/ cv.2
- přečtěte si článek
- přiřaďte titulky k odstavcům (dva jsou navíc)

