
Český jazyk 9 – 11. 5. – 15. 5.   

POZOR!!! Konzultace přes Teams! Pro zájemce ve čtvrtek 14. 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 mi podle instrukcí zaslali domácí úkol (86/1).  

 

 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/ nebo třeba 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php 

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

 

 Do sešitu si napište: ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

                                             Hlásky a hláskové skupiny 

 Pročtěte si poučku na s. 87. 

 Dobrovolný úkol prověřující váš postřeh  - k zaslání na můj mail do středy 13. 

května – 87/3a (Rozlišovat samohlásky a souhlásky nemusíte.) 

 Do sešitu si napište: Hlavní zásady spisovné výslovnosti a pročtěte si poučku na s. 

88, zaměřte se hlavně na spodobu znělosti.  

 Povinný úkol z mluvnice k zaslání nemáte. Je třeba, abyste – pokud jste tak ještě 

neučinili - do 15. května odeslali „velké“ úkoly, které vám připomínám níže.  
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 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 

 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. ) 

 


