
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 8. TŘÍDU

pro dny od 18. května – 22. května 2020 
Nejdříve se vrať k úkolu z minulého týdne, znovu si jej projdi a oprav!!!

Za úkol bylo:

MLUVNICE
• Vypracovat do školního sešitu: graficky zakreslit tato souvětí 

(nezapomenout vše určit)

Stále naříkáme, že máme málo času, ale žijeme tak, jako bychom ho měli na rozdávání.
SS(souvětí souřadné)                 

      1H                               3H

                že 3V(v.v. přísl. příčinná)    jako 4V(v.v. přísl. způsobová)
                                                                                                           

Rozum je jediný dar, který příroda asi rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo.
SP(souvětí podřadné) 

                     1H 
                                   
                                 který 2V(v.v. přívlastková)  
   
                                                  protože 3V (v.v. přísl. příčinná)   
  
                                                                            že 4V(v.v. předmětná)  

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

Máš zkontrolováno a opraveno?

p. odporovací
                 ale



NYNÍ NOVÉ ÚKOLY
NA DNY od 18. 5. do 22. 5. 2020 

MLUVNICE

1. Dnes budeme nejdříve pracovat s textem, který máte od minulého týdne 
bezchybně přepsaný do školního sešitu a dnes i zkontrolovaný :-)

Dopracuj k již vytvořenému úkolu a) ….nyní b, c, d, e (tedy s. 80,81/cv.7)

2.  Vypracuj do školního sešitu dále cvičení z učebnice: s. 85/cv. 12

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

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečti a převyprávěj (můžeš i po částech) -
Čítanka: Dmitrij Bilenkin – Tlak života

 SLOH

STÁLE JEŠTĚ CHYBÍ

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!

http://cestina.diktaty.cz/

