
ČJ (11. 5. – 15. 5. 2020), 8. tř. 

Děkuji všem žákům a rodičům za spolupráci a za odeslané práce. 

Veškerou komunikaci směřujte prosím na stelclova@zsnovyhrozenkov.cz  

V online hodině budeme pracovat v PS s. 41/1; 41/2a; 41 - 42/3 (práci s novinovým článkem 

je třeba udělat před online hodinou). 

 

OPAKOVÁNÍ 
Čeština na pohodu: Významové poměry: https://www.youtube.com/watch?v=M7DsdE4Uqo0 

MLUVNICE 
Zápis do sešitu: 

Souvětí souřadné a podřadné (U s. 78 – 79) 

Souvětí souřadné (SS) – spojení dvou nebo více hlavních vět, libovolný počet vět vedlejších. 

Souvětí podřadné (SP) – spojení jedné věty hlavní s libovolným počtem vět vedlejších. 

 

PS s. 41/1; 41/2a; 41 - 42/3 (práci s novinovým článkem je třeba udělat před online hodinou). 

PS s. 47/7 

 

Pravopis (Můžeš si vytisknout, nalepit do sešitu a doplnit.) 

Na stol__ položíme váz__ s kopretinam__ . Na některých mez__ ch lidé vysázel__ topol__ 

jako větrolam__ . Mez__ v__ těz__ skupin byl__ i naše dva klub__ . Automobil__ jel__ ze 

Zbraslav__ do Opav__ . Čapkov__ rodiče žil__ v Mal__ ch Svatoňovicích. Nad rozsáhl__ m__ 

dubov__ m__ les__ se rozléhal pronikav__ orl__ křik. Těžká __ kouška, __ lepím krabičku, 

maliny __ červenaly, __působil nám bolest, __ pustlé pole, velitel __ jednal pořádek, cesta se 

tam __ užuje, __ kraťte si cestu, __ hlédl z okna dolů, dítě __ vrhlo hrnek mléka, problém mě 

__ užuje, __ pínající se koně, v tom se __ hodneme, choď __ přímeně. Doléhal__ na ni 

starosti. Míčky doletěl__ až k n__ . Jakmile j__ uviděl, zamiloval se do n__ . Rodiče j__ velmi 

děkoval__ za záchranu s__na. Obl__b__l__ si naš__ českou kuchyni. O vaš__ babičce jsem už 

sl__šel.  

Největší město v /j/__ižních /č/__echách jsou /č/__eské /b/__udějovice. Podnebí na 

/s/__everu /s/__polkové /r/__epubliky /n/__ěmecko je ovlivňováno /a/__tlantským 

/o/__ceánem. Milan se přestěhoval z /u/__lice /m/__íru do /u/__lice /n/__a /p/__říkopech. 

Symfonii /z/__ /n/__ového /s/__věta složil Dvořák v /a/__merice. Žádost jsem podal na 

/m/__ěstský /ú/__řad v /k/__ostelci /n/__d /č/__ernými /l/__sy. 

 

mailto:stelclova@zsnovyhrozenkov.cz
https://www.youtube.com/watch?v=M7DsdE4Uqo0


SLOH 
Zápis do sešitu: 

Výtah (s. 129 – 131) 

Zápis si udělejte podle hnědého rámečku na s. 129. Pokud děláte nejrůznější referáty, musíte 

uvádět zdroj, odkud jste čerpali informace. To se učíme dělat v zápisech do čtenářských 

deníků. Samozřejmě čerpáme i z internetu, také musíme uvádět odkaz na webovou stránku. 

U s. 131/5 a, b, c (b, c písemně) 

Do pátku 15. 5. ofoť zápis z mluvnice a ze slohu z tohoto týdne a pošli na můj email. 

 


