
Český jazyk 8 – 4. 5. – 7. 5.   

POZOR!!! Konzultace přes Teams! Pro zájemce ve čtvrtek 7. 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 

 Děkuji všem, kteří si poradili se souvětími ze cvičení 60/5.  

 

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!!! Projděte si příklady v sešitě!!! 

 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/ 

 

 

 Pro procvičování souvětí vyzkoušejte i videa na Youtube, např.: 

https://www.youtube.com/watch?v=A4ux8tXkpOw&list=PLalhKeiVV2cZCWkmAE

Dnjfg65myyLQj3t&index=2 nebo  

https://www.youtube.com/watch?v=A4ux8tXkpOw&list=PLalhKeiVV2cZCWkmAEDnjfg65myy

LQj3t&index=2 nebo …  Je toho tam fakt spousta. Můžete procvičovat a procvičovat a 

ještě u toho poslouchat nějakou učitelku, která to všechno vysvětlí.  Věřím, že 

některým už ty učitelky chybí.  

 

 

 Do sešitu si nadepište Grafické znázornění souvětí  a opište si ten červený rámeček 

POZOR! ze s. 19. Připomene vám právě to, jak souvětí znázorníme graficky.  
 

 Zkopírujte si tabulku ze s. 20 a 21 (Tam jsou už jen 2 řádky.) Pak do těch volných 

políček (Očíslujte si je 1 – 14.) dopíšete druh vedlejší věty. Tento týden bude stačit, 

když si doplníte políčka 1 – 7. (Pokud nemáte kopírku, opište si do sešitu vždy jen 

jedno z těch tří souvětí a doplňte druh VV). Je to super cvičení na systematické 

připomenutí si všech druhů vedlejších vět, které byste měli znát. Jejich přehled máte i 

v sešitě mluvnice. Je to 27. hodina. Toto cvičení mi neposílejte.  
 

 Do sešitu opište prvních pět souvětí (hvězdičky pouze první 3) ze cvičení 23/11 a vždy 
určete druh věty vedlejší. Povinný úkol k zaslání na můj mail do středy!!! 6. května = 

foto/sken tohoto cvičení. 
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

 Děkuji všem, kteří se se mnou podělili o zážitky a postřehy ze sledování Maryši.  

 Z mých stránek si opište (vykopírujte) další zápis: Naturalismus (poslední slovo: 

kuřetem). 

 Zkuste tuto ukázku: https://www.youtube.com/watch?v=5jSSZwwlGuI 

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

radost!  

 
 

 

SLOH 

 Do slohového sešitu opsat (nekopírovat) shrnující rámeček na s. 129.  
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