
Český jazyk 8 – 14. 4. - 17. 4.  

Milí žáci, milí rodiče, v případě jakýchkoli otázek či problémů mě můžete kontaktovat 

na mailu gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz nebo přes messenger.  

 

MLUVNICE 

 Děkuji všem, kteří mi poslali „žirafí“ souvětí.  

 

 Stále a stále opakování téhož: významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními 

větami, vedlejšími větami i větnými členy, souvětí souřadné a podřadné, druhy 

vedlejších vět!!!, interpunkce v souvětí!!! 

 Pro procvičování DOPORUČUJI www.skolaposkole.cz – část „Větný rozbor“. Vždy 

je nejprve vysvětlení (pro zopakování) a pak následují cvičení.  

 Nezanedbávejte procvičování pravopisu! Stačí chvilka DENNĚ!  

 A ještě jeden speciální odkaz na kurzy, které jsou za normálních okolností placené: 

https://learntube.cz/ 

 Prosím zkontrolujte si sami, zda jste měli páté a šesté souvětí ze cvičení 40/3 
rozebrané správně: 

V rozhlase hlásili (1VH), že si lidé buď mají udělat zásobu vody na dva dny (2VV), nebo 

mohou využít pojízdné cisterny … (3VV) SP, obě vedlejší věty předmětné (hlásili co? 

koho, co?), poměr vylučovací (buď – nebo) 

Odjeli na to místo (1VH), nejen aby si odpočinuli (2VV), ale aby si také připomněli své 

první setkání (3VV).  SP, obě vedlejší věty příslovečné účelové (proč? aby), poměr 

stupňovací 

 Do sešitu zapsat (nekopírovat) a důkladně promyslet! poučku s. 56 

 

 Úkol do mluvnice na zaslání tentokrát nemáte.  Ale věnujte se prosím poctivě online 
procvičování (viz odkazy výše). 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

 Udělat si chvilku s poezií  při poslechu následujícího:  
https://www.youtube.com/watch?v=mWZS3Luh-Wc 

 Přečíst si následující báseň: 

CESTIČKA K DOMOVU 

 

Cestička k domovu 
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známě se vine - 

hezčí je, krásnější 

než všecky jiné. 

 

Douška a šalvěje 

kolem ní voní, 

nikde se nechodí 

tak jako po ní. 

  

A kdybych ve světě 

bůhvíkam zašel, 

tu cestu k domovu 

vždycky bych našel. 

  

A kdybych ve světě 

smutně se míval, 

na téhle cestičce 

vždy bych si zpíval. 

 

+ zjistit jméno autora a poslat mi ho na mail do 17. 4. zároveň s vysvětlením, o čem 

báseň je (Co chtěl básník říci?)  

+ dobrovolná  challenge : nahrát se na video při recitaci této básně  a poslat mi to 

do 17. 4. (klidně i na messenger) 
 

 A ve volných chvílích si taky čtěteeeeeeeeeeeeeeeee – kvůli referátům, ale hlavně pro 

radost!  

 
 

SLOH 

 Moc a moc děkuji všem, kteří mi poslali dobrovolný úkol – úvahu o tom, co teď 

prožíváme.  Vaše názory jsou pro mě velmi důležité. 

 Prostudovat poučky na s. 126 (neopisovat, nekopírovat) 


