
Český jazyk 8 – 20. 4. - 24. 4.  

POZOR!!! Konzultace přes Teams! Pro zájemce ve čtvrtek 23. dubna od 9. 00 hod.!!! 

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 se poctivě věnovali online procvičování skladebního učiva. 

(„Žirafí“ věty nebyly u všech v pořádku. Je opravdu potřeba, abyste to brali vážně! 

V sešitě máte spooooustu příkladů, na kterých si můžete opakovat druhy vedlejších 

věty nebo významové poměry!) 

 

Připomínám:  

 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!   

 Můžete procvičovat třeba i tady: https://www.umimecesky.cz/. 

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

https://learntube.cz/ 
 

 Do sešitu si opište souvětí z „Jazykový rozbor“   na s. 58. Splňte úkoly č. 1 

(Pořádně si spočítejte přísudky!) a 2 a nad každou větu napište, zda je hlavní, nebo 

vedlejší. Mezi hlavními větami určete poměry a určete druh vedlejších vět. 

(Nápověda: Nejsou tam souřadně spojené věty vedlejší. Každá vedlejší věta bude 

jiného druhu. Vět hlavních je tam více než vět vedlejších.) Toto si klidně pořešte ve 

skupině. Dejte hlavičky dohromady!  

 Povinný úkol k zaslání na můj mail do 24. 4. = foto/sken výše zmíněného (už 
rozebraného ) souvětí.  

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

 Doufám, že jste si užili pěkné chvíle s poezií.  

 Děkuji všem, kteří správně zjistili jméno autora a napsali mi, o čem báseň byla.  

 A ještě jedno speciální poděkování za video s recitací!!!  

To chtělo odvahu. Fakt super!!!    
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 Z mých stránek si opište (vykopírujte) další zápisy: Venkovská próza 

( po Jan Cimbura, Rais už ne). 

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

radost!  

 
 

SLOH 

 Do slohového sešitu opsat (nekopírovat) poučku s. 127. 

 

 

 

 

 


