
Český jazyk 8 – 18. 5. – 22. 5.   

POZOR!!! Konzultace přes Teams! Pro zájemce ve čtvrtek 21. května 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 

 Doufám, že jste si opravdu pořádně zopakovali jak druhy vedlejších vět (27. hodina 

v sešitě mluvnice), tak i druhy významových poměrů (33. a 34. hodina v sešitě 

mluvnice). Bez toho se zkrátka neobejdete.  

 
 

 Tak a teď je ta správná chvíle, abychom se společně věnovali  tabulce ze s. 20 a 21, 

na které už delší dobu pracujete. Vaším úkolem bylo do volných políček (1 - 14) 

dopsat druh vedlejší věty. Já vám napíši správné řešení, vy si zahrajete na mě a sami 

si to pořádně zkontrolujete a opravíte. Povinný úkol k zaslání na můj mail do 21. 

května: Napíšete mi, kolik jste měli chyb, která vv je pro vás nejtěžší a proč tomu tak 

asi je a jak na tom vůbec s druhy vedlejších vět jste. Pište souvisle a bez chyb, stačí 

třeba tři věty.  

Správné řešení: 1. podmětná, 2. přísudková, 3. předmětná, 4. příslovečná místní, 5. 

příslovečná časová, 6. příslovečná způsobová, 7. přísloveční měrová, 8. příslovečná 

příčinná, 9. příslovečná účelová, 10. příslovečná přípustková, 11. příslovečná 

podmínková, 12. příslovečná zřetelová (Tuto mít a znát nemusíte. Vyjadřuje okolnost, 

za níž platí obsah věty hlavní. Je to vlastně podtyp způsobové vv.), 13. přívlastková, 

14. doplňková; 

 

 Do sešitu si nadepište: Obecné výklady o jazyce a pod to Rozdělení jazyků 

v Evropě. 

 Pročtěte si poučku na s. 101. Pro zajímavost se podívejte na cvičení 102/2.  

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

 Z mých stránek si opište (vykopírujte) další zápis: Zikmund Winter 

 Pročtěte si tento odkaz:  

https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/zikmund-winter/rozina-sebranec-

4.html#axzz6LU8WsiFd 
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 A ve volných chvílích si taky čtěteeeeeeeeeeeeeeeee – kvůli referátům, ale hlavně pro 

radost!  

 
 

(Stále ještě nemám domyšleno, jak to bude s tou naší besedou o Králi Lávrovi a 

zbývajícími referáty. Určitě ale nepočítejte s tím, že to „vyšumí“.  Pravděpodobně to 

budeme muset řešit přes mail… Stále vyčkávám, pořád doufám, že se ještě v tomto 

školním roce uvidíme.) 

 

 

SLOH  

Do sešitu si nadepište Souhrnné poučení o slohu a pak Komunikace a k tomu ty první dva 

puntíky první poučky na s. 147. 

 

 

 

 

 

 

 


