
ZADÁNÍ – ÚKOLY ČESKÝ JAZYK 8.B – 23. 3. – 27. 3. 2020 

1. Zkontroluj si dle přiloženého řešení vypracovanou práci z minulého týdne, ptej se, pokud je ti něco 

nejasné. 

2. Vypracuj na GC v tématu Pracovní listy - 2 zadané úkoly s vyplněním do 27.3. – jeden je i zde, ale 

pouze jako pracovní list, který si musíš vytisknout a pak znovu naskenovat či nafotit a odeslat.  Druhé 

zadání přímo tady - kopie zadání práce z GC - Jak víte z textu řešení cvičení 5 z pracovního listu 3b - 

měli jste najít 5 pravopisných chyb. Slova, kde byly chyby, použijte v souvětích, která sami vymyslíte - 

souvětí bude mít 2 věty, 1 VH a 1 VV, určíte u nich druh vedlejší věty. Nezapomeňte na ostatní 

pravopis a interpunkci v souvětí. Pokuste se vaše souvětí napsat přes Google Dokumenty. Pokud 

nezvládnete, napište jakkoli a odešlete. Pokuste se najít různé cesty.  

3. I nadále čti knihu z povinné četby. 

4. Vypracuj si alespoň 3 cvičení na určování vedlejších vět - 1 z kaminetu (můžete volit cv.1,2,3) a 2 ze 

skolysnadhledem - odkazy máš připojeny. Z kaminetu odešli výsledky testu na 

monika.hacecka@zstaborska.cz. Odkazy na cvičení https://www.skolasnadhledem.cz/game/571, 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/572, http://www.kaminet.cz/ces/souveti/_druhyVV1.php. 

 

Děkuji za vyplnění nové práce. Někteří ještě neodevzdali předchozí práci, dodělejte prosím tento 

týden. 

Děti si stále 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.nns.cz – on-line cvičení, www.skolasnadhledem.cz – online cvičení - lze 

procvičovat i jiné předměty dle ročníků aj.  

I nadále platí nabídka, že komukoli ráda něco vysvětlím, poradím atd., neváhejte, pište e-maily, do ŽK 

či volejte. Těším se, jak se společně naučíme ovládat Google Classroom (GC). Já se tedy perně učím, 

ale nejraději bych učila vás ve třídě. Pokud zvládnu technicky a počítačově další prostředí v GC, 

možná se uvidíme a uslyšíme (alespoň s některými) dříve než ve škole. Nezapomeňte, že GC funguje i 

jako aplikace na mobilním telefonu, najdete ji v App Store a Google Play – podle vašeho operačního 

systému.  Všem přeji klidné a zdravé vyplňování.  

Mgr. Monika Hačecká 
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