Český jazyk 9
projít si funkce vět v učebnici na straně 96, je zde 5 základních druhů vět – oznamovací, rozkazovací,
přací, tázací doplňovací (zde odpovídáme nějakým údajem), tázací zjišťovací (odpovídáme jen slovy
ano/ne), existují i zvláštní funkce vět – údiv, námitka, výstraha, návrh, prosba
učebnice 96/1, 97/2 (stačí určit 5-6 vět) 97/3
zápis do školního sešitu:
samostatný větný člen – užívá se pro zdůraznění, stojí obvykle mimo větu, oddělen od zbytku čárkou,
ve větě však je na něj odkaz – ukazovacím zájmenem nebo příslovcem
Roman, ten to jistě zvládne. Ty peníze, ty by se mi hodily.
osamostatněný větný člen – stojí až za větou, ale nijak na něj neodkazujeme, nějak doplňuje větu a v
psaném projevu je takový větný člen oddělen tečkou
Zítra k vám zajdu. V 5 hodin. Koupím si auto. Třeba nějaké zahraniční.
elipsa – vypuštění části věty (protože tuto část věty známe z kontextu situace)
Kolik je? (nemusíme říkat celé Kolik je hodin?, protože z otázky chápeme, co chce tazatel zjistit) Šel
jsem domů. (nemusíme říkat celé Já jsem šel domů.)
učebnice 98/2 – zkuste dle vzoru ze cvičení 1 přeformulovat podobně 5 vět
učebnice 100/4 – zkuste zde užít samostatné nebo osamostatněné větné členy (první 4 věty)
pracovní sešit 49/1a,b
kontrola zadaných DÚ – přepsat do Wordu či poslat ofocenou stránku z pracovního sešitu/učebnice
do neděle 10. 5. 2020 na e-mail rory.peters@seznam.cz tato cvičení: pracovní sešit 47/3,4
sloh – úvaha – zkusit se zamyslet nad tématem Co je pro mě v životě nejdůležitější a proč?, stručně
sepsat na papír či do PC (alespoň 6 řádků) - budu chtít k odeslání v některém z příštích týdnů
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

