Český jazyk 9
učebnice 105/3, 106/5 (5 vět), 107/7
připsat do školního sešitu – k nadpisu Souvětí podřadné
v souvětích podřadných jsou vztažná zájmena a příslovce větnými členy – opište si příklady 2 vět ze
strany 108 (ty ze žlutého rámečku, podtrhněte si zvýrazněné slovo a napište si k němu zkratku
uvedeného větného členu – předmětu, příslovečného určení místa)
učebnice 108/10a – najděte ve větě vedlejší vztažné zájmeno či příslovce a rozhodněte, o který větný
člen jde
pracovní sešit 50/1a,b
učebnice 108/11a – zkuste podtrhnout vedlejší větu a určit její druh (viz tabulka z minula)
příště budeme rozebírat souvětí podřadné s více než jednou vedlejší větou – prostudujte si žlutou
tabulku z učebnice, strana 110 – pojmy věty řídící a věty závislé – najděte si definici
kontrola zadaných DÚ – přepsat do Wordu či poslat ofocenou stránku z pracovního sešitu/učebnice
do neděle 24. 5. 2020 na e-mail rory.peters@seznam.cz tato cvičení: pracovní sešit 49/1a, 49/2
sloh - učebnice, strana 172 – pošlete mi svou úvahu, jedno z témat Co je pro mě v životě nejdůležitější
a proč? nebo Jak bych vychovával své dítě/děti? (rozsah alespoň 6 řádků) na e-mail
rory.peters@seznam.cz
literatura – strany 146-148 (vybrat si ještě jednu píseň od Jarka Nohavici, zamyslet se nad otázkami,
které jsou pod ní), Jiří Dědeček – píseň Za trochu lásky (strana 152 - 153 + projít otázky k ní, strana
154)
odkazy na vzorové testy na přijímací zkoušku z českého jazyka, testy a cvičení na procvičení toho,
co se může v přijímacích testech objevit, vysvětlení některých problematických částí učiva:
https://www.statniprijimacky.cz/cestina/ctyrlete-obory
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/ctyrleteobory-cesky-jazyk-a-literatura
https://scio.cz/Ukazky/OnlinePriprava/Testy
https://www.pravopisne.cz/category/blog-prijimacky/
https://www.pravopisne.cz/
https://www.mojecestina.cz/
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

