PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY OD 27. 4. DO 30. 4. 2020
JAZYK ČESKÝ
8. ročník
Mluvnice
Děkuji žákům, kteří posílají své vypracované úkoly a minulý týden také vyhodnocené testy. Tento týden
zkusíme změnu. Své vypracované a opravené úkoly nebudete posílat na e - mail, ale přes elektronickou
ŽK.
Opět posílám řešení cvičení z minulého týdne. Zkontrolujte si je a opravte chyby. Tučně zvýrazněná
cvičení mi opět vyfoťte a pošlete. Tentokrát ale na elektronickou ŽK. Vytvořím tam domácí úkol, který se
vám po přihlášení (vašeho účtu) objeví nebo ho najdete na horní liště výuka, v ní úkoly a domácí úkoly.
Váš vyfocený úkol tam vložíte (jako přílohu – obrázek). Bude to jednodušší. Já rovnou uvidím, kdo mi
úkol poslal a odkliknu, že máte splněno.
Řešení cvičení z minulého týdne
cv. 13 na str. 37 písemně do sešitu

cv. 14 na str. 38
a) ano b) ano c) ne d) ne e) ano f) ne g) ano h) ne
cv. 2 na str. 39

cv. 4 na str. 40
a) Ronaldovi b) Pabla Picassa c) Marie Curie - Sklodowské d) Viktora Huga e) Neronovi
f) Donatella g) Jeana - Paula Belmonda

Potom budete pokračovat v učivu SKLOŇOVÁNÍ CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN
Přečtěte si v učebnici zelené tabulky na str. 40

Tuto tabulku (přehled) skloňování cizích jmen vlastních si buď přepište, nebo vytiskněte a nalepte do
sešitu. Používejte ji při vyplňování cvičení.

Následně vypracujte tato cvičení.
cv. 5 str. 40 písemně do sešitu
cv. 6 str. 40 písemně do sešitu (psát celé věty)
cv.7 d str. 41 písemně do sešitu (jen správné tvary slov)
cv. 10 str. 41 písemně do sešitu (celé věty)
cv. 11 str. 41 písemně do sešitu (odpovědi)

Sloh
Úvaha
Tento týden mi pošlete na elektronickou ŽK vaši napsanou úvahu podle cv.10 na str. 134.

Literatura
Budete pokračovat dalšími autory ze skupiny májovců.
Eliška Krásnohorská - v čítance na str. 83 - 84 si přečtěte informace o autorce, stručně zapište do sešitu
a přečtěte si ukázku.
Ladislav Stroupežnický - v čítance na str. 85 - 87 si přečtěte informace o autorovi, stručně zapište do
sešitu a přečtěte si ukázku.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište mi na školní e-mail ovesna@9zszlin.cz, nebo mě
kontaktujte prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Přeji Vám krásné jarní dny.

Mgr. Michaela Ovesná

