
 Český jazyk 8 – 6. 4. - 8. 4.  

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

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

 

MLUVNICE 

• 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! ☺ 

• Prosím zkontrolujte si sami, zda jste měli první a třetí souvětí ze cvičení 40/3 

rozebrané správně: 

Teta své neteři udělala velkou radost (1VH), když jí upekla koláče (2VV) a uvařila dobré 

ovocné knedlíky (3VV). SP, obě vedlejší věty příslovečné podmínkové, poměr mezi nimi 

slučovací 

I kdybych jí to stokrát opakoval (1VV) a vysvětlil své jednání (2VV), už mi nikdy neodpustí 

(3VH). SP, obě vedlejší věty příslovečné podmínkové, poměr mezi nimi slučovací 

• Nový úkol do sešitu (prosím s podpisem rodičů): 40/3 – splnit vše podle zadání, ale 

pouze páté (V rozhlase hlásili …) a šesté (Odjeli na to místo …) souvětí (Toto mi ale 

neposílejte.) 

• Nový úkol k zaslání na můj mail do 15. 4. 2020: 

5 souvětí o dvou větách (ne více, ne méně) (Ti, co mají *, pošlou pouze 3 souvětí.) 

Vždy určíte druh souvětí, druh významového poměru mezi hlavními větami, případně druh 

věty vedlejší. Věta vedlejší musí být zapsána růžově☺. Hlídejte si interpunkci. Vymýšlejte 

věty nenudné☺. Ve dvou souvětích musí být použito slovo žirafa☺. Za tohle dostanete 

známku. Pošlu vám to zpět opravené.  

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

• Děkuji všem, kteří mi vzorně poslali řešení „písemky“ na romantismus. ☺  
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• Z mých webových stránek si opište (vykopírujte a nalepte) další zápisy: 

LUMÍROVCI a RUCHOVCI (Čech, Vrchlický, Zeyer, Sládek) 

 

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

radost☺!  

 
 

SLOH 

Děkuji všem, kteří mi již poslali svoji ÚVAHU. ☺  

(Termín pro zaslání prodlužuji do 15. 4. 2020.) 

Připomínám: 

Měla bych pro vás jeden dobrovolný úkol (na velkou jedničku☺)! Zkuste mi – nejpozději do 

15. 4. - poslat 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.) 

 

A užijte si Velikonoce!                                            ☺ 

 


