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Předpokládám, že máte vypracované všechny testy v publikaci od Didaktisu. Pokud čemukoli 

z těchto textů nerozumíte, dejte mi vědět, pokusím se vám to vysvětlit.  

Posílám další test, který mi po vypracování zašlete na výše uvedenou adresu do 20. dubna 

2020. 

Projděte si prezentaci na literární pojmy, po kliknutí na správnou odpověď políčko zezelená, 

pokud je odpověď špatná, zčervená. Správné odpovědi napište na papír nebo do wordu a 

zašlete na výše uvedenou adresu. 

 Pošlete mi vaše čtenářské deníky.  

Mluvnice:  

Všechna vypracovaná cvičení nafoťte a zašlete postupně na výše uvedou adresu, po 

domluvě na fb 

Středa 15.4.2020 

Pořádek slov v české větě – str. 89 

- Udělejte si stručný zápis do sešitu 

- Do školního sešitu vypracujte písemně: str. 90 cv. 4 

- Učebnice str. 90 cv. 5 zašlete na výše uvedený email 

- Učebnice str. 90 – Hledání souvislostí – vytvořte 2 myšlenkové mapy viz obrázky dole  

Pátek 17.4.2020 

Souhrnná cvičení – učebnice str. 91 cv.1, 2, 3 do školního sešitu 

Pracovní sešit str. 51 cv. 1 + Testové úlohy 

Pondělí 20.4.2020 

Učebnice čj 9 – Opakování pravopisu – tady už nepotřebujete žádný výklad, jde o opakování, 

takže vypracujte následující cvičení: 

Učebnice str. 92 cv. 2,3,4 do školního sešitu 

Pracovní sešit str. 52 cv. 1,2,3,4,5 

Středa 23.4.2020 
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Pracovní sešit str. 53 celá 

 

Literatura 

Čtvrtek 16.4. 2020, úterý 21.4.2020 

Čítanka str. 125 - 128 : Karel Čapek: Bílá nemoc. 

- Přečtěte si ukázku v čítance a vypracujte pracovní list, který mi zašlete na výše 

uvedenou adresu 

 

 

Sloh  

Čtvrtek 23. 4. 2020 

Proslov – učebnice str. 135 – přečtěte si ukázku, str. 136 udělejte si zápis do slohového sešitu 

Napište proslov  na libovolné téma viz. učebnice str.136 cv. 1 a zašlete ho na výše uvedenou 

adresu 

 


