
Český jazyk 9 – 27. 4. - 30. 4.  

POZOR!!! Konzultace přes Teams! Pro zájemce ve čtvrtek 30. 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 mi zaslali cvičení 81/8.  

 Stále a stále procvičování téhož: významové poměry mezi souřadně spojenými 

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

druhy vedlejších vět!!!, interpunkce v souvětí!!! + složitá souvětí 

 

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

je nejprve vysvětlení (pro zopakování) a pak následují cvičení. POZOR! Najdete tam i 

„Přijímací zkoušky“!!!  

 Nezanedbávejte ani procvičování pravopisu! Stačí chvilka DENNĚ!  Třeba na 

https://www.umimecesky.cz/. 

 A ještě připomínám za normálních okolností placené kurzy: https://learntube.cz/.

 

 Do sešitu si napište: Pravopis – lexikální, tvaroslovný, skladební. 

 Podívejte se do učebnice na s. 80 – 82, abyste si připomněli, co všechno sem vlastně 

patří, a pusťte se do procvičování toho, kde cítíte problém. Začněte třeba na těchto 

stránkách učebnice a přejděte na stránky webové. Pro kontrolu používejte 

Internetovou jazykovou příručku. Stojí za ní Ústav pro jazyk český, můžete se na ni 

spolehnout. https://prirucka.ujc.cas.cz/  

 

 Úkol z mluvnice k zaslání na mail tentokrát nemáte proto, abyste se mohli intenzivně 

věnovat procvičování pravopisu a úkolům uvedeným níže. Žádné další prodlužování 

termínu už totiž určitě nebude.  
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

POZOR! PRODLOUŽENÍ TERMÍNU do 15. května! 

 

 Úkol k zaslání na můj mail do 15. května - projekt na českou poválečnou literaturu. 

Jeho zadání najdete na mých stránkách.  

 

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

radost!  

 
 

SLOH 

 POZOR! PRODLOUŽENÍ TERMÍNU do 15. května! 

 Do 15. května mi prosím pošlete úvahu, ve které se zamyslíte nad tím, co aktuálně 

prožíváme. Jaká pozitiva dokážete v této situaci najít? 

(Stačí ½ A4, písmo Times New Roman, velikost 12.) Nadpis si vymyslete sami. Jsem 

velmi zvědavá na vaše názory. 

(Ti, co již tuto úvahu poslali, mohou „slohově“ odpočívat nebo se mohou pustit třeba 

do psaní nějakého příběhu či knihy. ) 

 

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 

 Do 30. dubna mi prosím na můj mail pošlete následující: 

Napište mi svoje věty (přesně 5 vět + jeden větný ekvivalent) podle tohoto zadání: 

V pořadí první věta bude věta dvojčlenná, v pořadí druhá věta bude věta jednočlenná, 

3. větný ekvivalent, 4. věta s přísudkem slovesným jednoduchým, 5. věta s přísudkem 

slovesným složeným, 6. věta s přísudkem jmenným se sponou. Alespoň jednou musíte 

použít slovo prasátko.   

 

 

 

 

 



(Když to nenajdete v hlavičkách, hledejte nejdříve v sešitě mluvnice. Opakovali jsme 

si to docela nedávno.) 

 

 

 

 


