
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 8. TŘÍDU
pro týden od 30. března - do 5. dubna 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. 70/cv.25

• učebnice s. 70/cv.26

• učebnice s. 70/cv.28

• učebnice s. 70/cv.29



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? :-)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečetli a porovnali literární a technický scénář….rozdíl zapsali do 
sešitu literární výchovy (datum, autor, dílo, rozdíl či rozdíly) ??????

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

 SLOH

Nafotili nebo oskenovali nebo nejlépe přepsali na PC úvahu na téma: 
„Pomoc druhým“….délka 1 až 1,5 strany a poslali mi se svým jménem 
na email :-):     horska@skolahradecns.cz 

... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY   
NA TÝDEN od 30. 3. do 5. 4. 2020 

http://cestina.diktaty.cz/
mailto:horska@skolahradecns.cz


MLUVNICE

Vzhledem k tomu, že nás čeká určování významových poměrů mezi 
několikanásobnými větnými členy, je nutné, abyste si zopakovali celé učivo 
týkající se určování větných členů z předešlých let. 
Vím, že někteří přece jenom mají trochu problém s určováním větných 
členů :-)…..zasílám vám prezentace, kde si celé učivo zopakujete. 
Máte na to tento týden!!!!
Prezentace si uchovejte, určitě se vám budou hodit i později :-)

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečti po částech nahlas a nahlas převyprávěj obsah -
Čítanka –Táňa Fischerová: Proč a Jeden den v K.

 SLOH

Úvaha
Do slohového sešitu napiš úvahu na téma: „Pravda a lež“….délka 1 až 1,5 
strany, snaž se o delší než v posledním slohovém cvičení, nezapomeň - 
jednotlivé myšlenky mají své odstavce!  
Nafoť nebo oskenuj nebo nejlépe přepiš na PC a pošli mi se svým 
jménem na email :-):     horska@skolahradecns.cz   

mailto:horska@skolahradecns.cz

