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pracovní sešit 41/9 – zopakovat přívlastky shodné a neshodné (shrnutí bylo posláno v úkolech na 23.
3. 2020 stále dostupné na webu školy)
pracovní sešit 44/1a,b (zde stačí podtrhat tyto nevětné výrazy jen v prvních 7 větách)
(vztah přístavkový: alespoň 2 větné členy, které vyjadřují stejnou skutečnost, jen jinými slovy –
Václav Havel, první český prezident. Žil celý život doma, v Krkonoších. Oceánografie, věda o
moři, užívá poznatky i z jiných oborů. - tato spojení jsou od sebe oddělena čárkami, pokud jsou
součástí širší věty, pak se oddělují čárkami z obou stran) – myslím, že toto si nemusíte psát do
školního sešitu, není to tak těžké, jen si pročtěte tyto poznámky, poté si zkuste tyto přístavkové vztahy
najít v učebnici 91/1 – zkuste podtrhat tyto větné členy v 5 větách
pracovní sešit 47/4 – podtrhat tyto přístavkové konstrukce
zápis do školního sešitu –
dvojčlenná věta – věta, která má podmět (Petr spí.) vyjádřený, nevyjádřený (Mluví. – on) nebo
všeobecný (Báli se. - oni)
jednočlenná věta – nemá podmět, podmět vůbec neexistuje, jen nějaké neidentifikovatelné ono (Sněží.
Mrzne.)
větné ekvivalenty – jejich základem není slovesný tvar, ale jiné slovní druhy – např. Ten darebák!
(podstatné jméno), Velmi dobře (příslovce), Fuj (citoslovce)
další příklady najdete v učebnici, na straně 95
učebnice 94/2a
kontrola zadaných DÚ – přepsat do Wordu či poslat ofocenou stránku z pracovního sešitu/učebnice
do neděle 26. 4. 2020 na e-mail rory.peters@seznam.cz tato cvičení: učebnice 88/2, pracovní sešit
39/6
sloh - učebnice, strana 172 – článek Většinou si ubližují děti, které se znají - zkusit vymyslet 4-5
otázek které mohly být položeny, aby byly získány údaje z článku – vzor Kolik % žáků se
v posledních 6 měsících stalo obětí kyberšikany?
literatura – strana 128, Jacques Prévent (přečíst 2 jeho básně, strany 128-129), zamyslet se nad
otázkami k nim, Jaroslav Seifert (přečíst 2 jeho básně, strany 132-134)
zapsat další knihu do čtenářského deníku
Pro případné dotazy pište na jech@zskolinec.cz
Úkoly do sešitu, pracovního sešitu a učebnice budou kontrolovány po návratu do školy, některé budu
chtít přepsat do Wordu a poslat v příloze na rory.peters@seznam.cz - jmenovitě je budu vypisovat
v přehledech na jednotlivé týdny.
Své platné e-mailové adresy mi napište na výše zmíněnou mailovou adresu jech@zskolinec.cz

