
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 8. TŘÍDU
pro týden od 23. do 29. března 2020

Nejdříve se vrať k úkolům z minulého týdne, 
znovu si je projdi a oprav!!!

MLUVNICE 
Vždy využívej (jak jsem ti doporučila) u zadaných úkolů zápisu ze sešitu

z posledních vyučovacích hodin, které jsme si společně vytvářeli ve škole! 

Za úkol bylo:
1. Vypracovat cvičení do školního sešitu:

učebnice s. 62/cv.4a,b
napiš do sešitu věty chybné a k nim správný poměr

učebnice s. 63/cv.8a,b
napiš do sešitu věty správně a k nim poměr

učebnice s. 64/cv.9a,b
např.: Moc se snažila, odporovací(ale) nepovedlo se jí to.

učebnice s. 64/cv.10 – přepiš a doplň čárky



učebnice s. 64/cv.12a,b – odpověz písemně
a) Nejčastěji je zastoupen poměr odporovací, úplně chybí věty spojené v poměru stupňovacím a 
slučovacím. 
b) Není – v textu jsou dvě věty vedlejší.

učebnice s. 67/cv.17, 18, 19 – odpověz písemně

učebnice s. 68/cv. 20 – odpověz písemně

učebnice s. 70/cv. 24 – věty přepiš a urči poměr

Rada: U zadaných úkolů jste měli využít zápisu ze sešitu a předloženého shrnutí.

    2. Procvičovali jste každý den pravopis na webové stránce:
http://cestina.diktaty.cz/  ???????

     
3.  Vzpomněli jste si na online procvičování druhů vedlejších vět 

a významových poměrů na internetu a procvičovali jako v hodinách?

Ti žáci, kteří si zakoupili „oranžovou učebnici“, mrkli jste na ni? :-)

http://cestina.diktaty.cz/


LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečetli jste po částech nahlas a nahlas převyprávěli obsah – 
Čítanka - James Herriot: To by se zvěrolékaři stát nemělo??????

 SLOH

Charakteristika 
Do slohového sešitu jste napsali úvahu na téma: „Pomoc druhým“….délka 1 až 1,5 
strany.   Máš?????

 ... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY   NA TÝDEN 23. - 29. 3. 2020 

MLUVNICE

1. Vypracuj cvičení do školního sešitu: 
• učebnice s. 70/cv.25
• učebnice s. 70/cv.26
• učebnice s. 70/cv.28
• učebnice s. 70/cv.29

2. Pokračujte každý den v procvičování pravopisu na webové 
stránce sami, jak jste zvyklí již od září ze školy:
http://cestina.diktaty.cz/  

 

http://cestina.diktaty.cz/


LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečti a porovnej literární a technický scénář….rozdíl zapiš do sešitu 
literární výchovy (datum, autor, dílo, rozdíl či rozdíly)

Čítanka – Zdeněk Svěrák: Kolja
(existuje filmové zpracování – znáš?)

 SLOH

Charakteristika 
Do slohového sešitu jste napsali úvahu na téma: „Pomoc druhým“….délka
1 až 1,5 strany.   
Nafoť nebo oskenuj nebo nejlépe přepiš na PC a pošli mi na email 
se svým jménem :-):     horska@skolahradecns.cz 

mailto:horska@skolahradecns.cz

