
ÚKOLY PRO 8.A 

Pracovní sešit – vyplnit str. 35 – 37, neděláte cv. 7/str. 36. 

Práce s učebnicí – str. 52/ cv.4, 53/cv. 77,8, str. 54/9 – vše písemně do sešitu. 

Vyplní pracovní list – jeden byl rozdán již dříve – vypracují obě strany – list 2a,b - pokud by ho někdo 

neměl, dávám ho k dispozici. Pokračují na novém prac. listu 3a,b – vedl. věta přívlastková – též 

posílám. 

Vždy si píší do sešitu či pracovního sešitu poznámky k tomu, co budou potřebovat vysvětlit nebo si 

jsou nejistí. 

Literatura – čtou si další knihu zadanou do deníku – informace mají v sešitu na první straně – pravidla 

portfolia ČJ či mají ve výstupech na 2. pololetí – měli by ho odevzdávat v týdnu od 14.4. Mohou číst i 

knihu z období romantismu – deník odevzdaly pouze 4 děti. 

Sloh – každý, kdo v minulých hodinách pracoval na přípravě cestopisu, by měl mít hotovo – 4 

obrázky, charakteristiku osoby, líčení, popis věci či památky a obecné informace o zemi. Děti by příští 

týden psaly slohovou práci ve škole, proto je požádám, aby slohovou práci na téma cestopis napsaly 

doma. Mohou psát na počítači, ale i v ruce – formální požadavky 1-3 strany A4, připojit obrázky, vel. 

písma max. 12, řádkování 1,5, nejlépe bez pravopisných chyb, člení text na odstavce, napíší nadpis. 

Musí si vymyslet úvod, text spojující jednotlivé části, cestopis mohou obohatit nějakým příběhem, 

který se jim mohl stát, závěr. Jinak opisují již hotové části ze sešitu. O cestopisu jsme se ve škole bavili 

celé 2. pololetí, ví, že země, o které píší může být i vymyšlená, ale i skutečná. Cestopis byl zadán i jako 

četba. Cestopis prosím odeslat e-mailem do 20.3. 2020, pokud někdo bude psát v ruce, pokusí se text 

naskenovat či nafotit a též odeslat e-mailem. Pokud by měl někdo problém s elektronickou 

komunikací, ozvěte se mi. 

Úkoly – Věra Pompová – pracuje s učebnicí str. 32 – 42.  Žluté rámečky na str. 32 a 33 opsat do 

sešitu. Písemně do sešitu vypracuje následující cvičení – str. 33/2, 3, 4, str. 34/ cv. 6 – opsat a 

podtrhat přídavná jména, str. 34/ 7a,b,8 a,b, str. 35/10a,b, str. 36/12a, str. 38/17a,b, 19a,b, str. 

39/20a, str. 40/22a, 23a25a, 26, str. 42/33,34. 

Děti se mohou procvičovat na poč. programech cokoli z ČJ – zejména určování vedlejších vět – lze 

využít stránky www.kaminet.cz – lze testy i odeslat na e-mail, www.pravopisne.cz, www.mojecestina, 

www.skolasnadhledem.cz – online cvičení, lze procvičovat i jiné předměty dle ročníků aj. 

Pokud by někdo potřeboval něco vysvětlit, poradit atd., neváhejte, pište e-maily, do ŽK či volejte. 

Všem přeji klidné a zdravé vyplňování. 

         Mgr. Monika Hačecká 
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