
Dobrý den, 

díky těm, kteří mně poslali vypracované úkoly, zobecňuji připomínky: 

a) text má být členěn do odstavců (vhodné vycházet z osnovy) 

b) volit rozmanité jazykové prostředky, neopakovat slova, nekupit slova příbuzná 

(častá chyba opakování slovesa "říct"; připomínám možnosti: usmál se, zamyslel se, 

pokynul, vyzval atd.) 

c) pozor na větné konstrukce, přesné vyjádření myšlenek 

d) pozor na pravopis, doporučuji zopakovat s učebnicí přímou řeč 
 

Úkol z Čj je současně slohový (vypravování) i mluvnický (správný záznam přímé řeči). 

Víte, že teorii najdete v učebnici. Věřím, že zvládnete bez ní; nejednou jste už vypravovali 

pěkné příběhy. Téma: "Můj májový víkend" (nemusí být 2020). 

(Opět do cvičného sešitu) 

  

Řešení tajenky 
 Do sešitu Ov vyřešte tajenku (zaznamenejte nejen odpovědi, ale i otázky) 

 a napište datum a název významného dne. 

 

1) Datum narození TGM? (1. číslice)  

7. 3. 1850 
2) Datum Pražského povstání 1945? (1. číslice)   

5. 5. 1945 
3) Patron českých zemí? (1. p.)   

sv. Václav 

4) Otec národa (pomník blízko Emauz)? (poslední p.)  

Palacký František  

5) Skupina lidí pokrevně spojených? (1. p.)   

Rod, rodina 
6) Na území ČR byl v letech 1939 až 1945 ....? (3. p) 

Protektorát Čechy a Morava 
7) 28. října 1918 vznikla ....? (1. p.) 

Československá republika 
8) 17. listopadu 1939 došlo k ... vysokých škol? (poslední p.) 

uzavření  
 

8. květen - Den vítězství (osvobození) 
 

Další úkoly  Čj 
(do cvičného sešitu) 

 

Užijte uvedená slova v krátkých větách: 

 

a) bydlo - bidlo, být - bít, výr - vír, sýra - síra 

b) stěžovat - ztěžovat, správa - zpráva, raní (-ý,-á,-é) - ranní, dědečkovi - dědečkovy 

 

Převeď do podmiňovacího způsobu přítomného i minulého. 

a) Pavel jde do kina. 

b) Pavel se roztančil. 

 

Literatura 
Vyber si jednoho ze spisovatelů a do literárního sešitu zaznamenej stručně životopis,  

nejznámější díla a stručně přibliž jedno z jeho děl - obsah, hlavní postavy. 

(Do 10. června) 

J. Verne, M. Twain, J. London 


