
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 8. TŘÍDU

pro dny od 11. května – 15. května 2020 
Nejdříve se vrať k úkolu z minulého týdne, znovu si jej projdi a oprav!!!

Za úkol bylo:

MLUVNICE

Do školního sešitu vypracovat tato cvičení:
 učebnice na s. 79/cv. 3 (opsat větu a za ni do závorky ji určit – VJ, SP, SS)

      
Máš zkontrolováno a opraveno?

NYNÍ NOVÉ ÚKOLY
NA DNY od 11. 5. do 15. 5. 2020 

MLUVNICE

1. Tento týden si zkusíme grafické znázorňování souvětí a určení 
druhů VV a vztahů souřadně spojených VH i VV.



• věty hlavní jsou si vždy rovnocenné (na jednom, prvním řádku)
• souřadně spojené VV jsou také na jednom řádku, ale mezi rozvitými VV
• rozvíjející VV je vždy o řádek níž

NEZAPOMEŇ SE PTÁT A VNÍMAT SPOJKY 

     Tiskl jsem ho v náručí, a přesto se mi zdálo, že sklouzává a že nemohu nic udělat, abych ho zadržel.

    SS(souvětí souřadné)                 
      1H                      2H

                                                     že 3V              že 4V(v.v. podmětné)
                                                                                                                   

                                      abych 5V(v.v. přísl. 

      účelová) 

Ty zelené šipečky se do grafického znázorňování nazakreslují, namalovala jsem 
je tam proto, abyste si uvědomili, že slova z věty musí být na jednotlivých 
řádcích poskládána tak, aby při vysunutí nahoru tvořili zpátky znázorňované 
souvětí :-)

Ještě jeden příklad….jak se znázorňuje, když do jedné věty je vložená jiná:

Malý princ, který byl při tom, když vyrazil obrovský pupen, dobře tušil, že z něho vypučí něco zázračného.

SP(souvětí podřadné) 

                    
   

         který 2V                                                       že 4V
                                                                                                                   

                                     
                                            když 3V        

• Vypracuj do školního sešitu:   graficky zakresli tato souvětí   
(nezapomeň vše určit)

Stále naříkáme, že máme málo času, ale žijeme tak, jako bychom ho měli na rozdávání.
Rozum je jediný dar, který příroda asi rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo.

• Do školního sešitu přepiš bezchybně text z   učebnice s. 80/cv. 7a

2. Pokračujte i nadále každý den sami v procvičování pravopisu        
na webové stránce, jak jste zvyklí:
http://cestina.diktaty.cz/  

a přesto

a

p. odporovací

p. slučovací

(v.v. přívlastková)

1HA                                                                  1HB   

(v.v. předmětná)

(v.v. předmětná)

http://cestina.diktaty.cz/


LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečti a převyprávěj (můžeš i po částech) -
Čítanka: František Nepil - Litoměřice

 SLOH

Znovu si zpětně zkontrolujte, zda jste mi zaslali 3 slohové úkoly. 
Jeden z vás zatím nespolupracuje, nemohu započítat žádný!!! 

OSTATNÍ V BAKALÁŘÍCH máte:
1. 1 – vše v pořádku :-) TO JE VĚTŠINA Z VÁS, CHVÁLÍM :-)
2. A – zaslali jste, ale odpověděla jsem, zda by se mohlo něco vylepšit... a již 

nepřišla odpověď – mrkněte na to znovu….(1x Pravda a lež + 1x Radost)
3. N – NEZASLÁNO!!! (1x Pravda a lež + 1x Radost) Dejte do pořádku!


