
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 8. TŘÍDU

pro dny od 4. května – 7. května 2020 (respektuji svátek 8. května)
Nejdříve se vrať k úkolu z minulého týdne, znovu si jej projdi a oprav!!!

Za úkol bylo:

MLUVNICE

Do školního sešitu vypracovat tato cvičení:

                         POV                                                                               PŘJS

mlynář                        byl člověk
             PKS                                                                            PKS

Jeden                         špatný
                               PUmíry

hrozně                       

Vše máš zkontrolováno a opraveno?

E



NYNÍ NOVÉ ÚKOLY
NA DNY od 4. 5. do 7. 5. 2020 

MLUVNICE

Tento týden si zopakujeme jednak souvětí souřadné a podřadné, 
jednak znovu druhy vedlejších vět, začneme od začátku:
• Nejdříve si ale zopakuj, jaký je rozdíl mezi větou jednoduchou a 

souvětím:

• teď si zopakuj druhy souvětí:



• Nyní jsme se dostali k vedlejším větám...PAMATUJ! …..

1. Tento týden si všechny informace přepiš nebo nalep do školního 
sešitu, ale ne bezmyšlenkovitě, projdi si vše a přemýšlej!   Pokud 
se budeš soustředit, doplníš si znalosti z dřívějška a 
procvičováním hlavně v příštím roce látku doladíš :-)….je 
potřeba znát otázky a spojky...





Zkusili jste si otázky u příkladů?
Nyní máš všechno pěkně pohromadě :-)



2. Vypracuj do školního sešitu z učebnice na s. 79/cv. 3 (opiš větu a za ni do 
závorky ji urči – VJ, SP, SS)

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

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Jistě znáš jméno Jiří Suchý (ústřední osobnost divadla Semafor) -
Přečti si v čítance o Jiřím Suchém + text Jak vznikaly písničky 

a na www.youtube.com si některé můžeš pustit :-)

 SLOH

Znovu si zpětně zkontrolujte, zda jste mi zaslali 2 slohové úkoly. 
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….(objevuje se 3x)
3. N – NEZASLÁNO!!! (objevuje se 5x) Dejte do pořádku!

http://cestina.diktaty.cz/
http://www.youtube.com/

