PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY OD 18. 5. DO 22. 5. 2020
JAZYK ČESKÝ
8. ročník
Mluvnice
Minulý týden jste si procvičili mluvnické kategorie sloves. Přikládám řešení. Opět si je zkontrolujte
a opravte. Posílat mi je tentokrát nemusíte.
Řešení cvičení z minulého týdne

Odpovědi - Správně přiřaď
A4, B7, C10, D9, E3, F6, G8, H1, I5, J2

Tento týden si pomocí následující prezentace zopakujte další kategorii sloves ROD ČINNÝ A TRPNÝ
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/132601 opište si do sešitu 10 příkladů
(str. 8,9 v prezentaci - první věta je vždy v rodě činném, druhá v rodě trpném)
Potom si v učebnici na str. 51 přečtěte další kategorii SLOVESNÝ VID
Zapište (nebo nalepte) do sešitu

Slovesný vid
Slovesa vidu nedokonavého vyjadřují děj neohraničený, probíhající v minulosti (psal jsem), v přítomnosti
(píšu) nebo v budoucnosti (budu psát). Jsou to slovesa nedokonavá.
Slovesa vidu dokonavého vyjadřují děj ohraničený v minulosti (napsal jsem) nebo v budoucnosti (napíšu).
Jsou to slovesa dokonavá.
Schopnost slovesa rozlišit nedokonavost (neohraničenost) a dokonavost (ohraničenost) děje se nazývá
slovesný vid. Rozlišujeme vid dokonavý a vid nedokonavý.
Slovesa mohou tvořit tzv. vidové dvojice.
vid dokonavý
napsat
skočit
pohrozit

vid nedokonavý
psát
skákat
hrozit

Jednoduchá pomůcka při určování VIDU. Sloveso dám do infinitivu např. píše - vytvořím infinitiv psát - dám si
před to budu psát - tvar slovesa dává smysl (má budoucí tvar) - je to vid nedokonavý! Ale sloveso dopíše - infinitivdopsat - bude dopsat - nedává smysl (nemá budoucí čas) - je to vid dokonavý.
Urči slovesný vid, doplň do tabulky patřičné písmeno (vid dokonavý – D, vid nedokonavý – N).
sloveso
volat
vyjádřit se
vyvolat
zpomalit
máchat
zavírat
vylézat
zašumět
spustit
vykřiknout
odběhnout
přijít
padat
srovnat
skákat
mávat
zalít
pokropit
stávat se
odevzdat se
uspokojit
přiblížit se
krčit se
chránit
drásat

slovesný vid

Sloh
Tento týden vypracujte cv. 8 str. 138
Řešení z minulého týdne

Řešení cv. 3 str. 136 RECENZE

Literatura
Jaroslav Vrchlický v čítance na str. 100 si přečtěte o spisovateli a zapište si důležité informace do sešitu.
Poté si přečtěte na str. 105 jeho známou báseň Za trochu lásky… a na str. 106 - 107 úryvek z díla Noc na
Karlštejně.
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 hezké májové dny.
Mgr. Michaela Ovesná

