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Milí osmáci, 

posílám práci na další týden. Pokuste se práci vypracovat a učivo si zopakovat, ať v něm můžeme ve škole pokračovat. 

Pokud budete potřebovat poradit nebo vám nebude něco jasné, napište mi e-mail. Doufám, že se 29. 9. všichni 

společně potkáme ve škole. 😊 Zatím se držte! 😊 

 

1. Cvičení z minulého zadání si zkontrolujeme společně ve škole. Zopakujte si a procvičte si shodu podmětu 

s přísudkem. Procvičovat můžete v učebnici nebo na následujících odkazech. Procvičujte i další pravopis, 

který vám dělá problémy (podstatná jména, přídavná jména, vyjmenovaná slova…). 

https://www.mojecestina.cz/shoda-prisudku-s-podmetem 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem 

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/shoda-prisudku-s-podmetem/ 

 

2. CVIČENÍ, KTERÉ SI ZKONTROLUJEME VE ŠKOLE 

PS 25/4 – prvních 6 slov – ke každému přídavnému jménu doplňte alespoň 2 podstatná jména 

Např.: třpytivý – drahokam, prsten, měsíc, sníh 

 

3. ZÁPIS DO SEŠITU NA TEORII 

Tento zápis si opište do sešitu na teorii a prostudujte si tato pravidla. 

 

PŘEDLOŽKY S/SE, Z/ZE 

Předložky s/se se pojí se 7. pádem – šel s kamarádem, koláč s ovocem, vzal mě s sebou 

Předložky z/ze se pojí s 2. pádem – vstal z postele, přijel z Litomyšle, vrátil se z lesa 

 

4. CVIČENÍ, KTERÁ MI POŠLETE DO 25. 9. NA E-MAIL (cvičení mi vyfoťte/naskenujte a pošlete na e-mail) 

PS 28/5 – procvičení předložek s/se; z/ze 

UČ. 40/11 – opsat do školního sešitu – pouze první sloupek, druhý sloupek si přiřaďte ústně 

 

V následující větě zkuste určit větné členy (podmět, přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné určení). Větu si 

opište do školního sešitu. 

 

Malé děti zpívaly na vánočním koncertě. 

 

5. SLOH: 

Ve slohu nás čeká životopis. Podívejte se na tyto webové stránky https://www.zivotopisy.cz/strukturovany-zivotopis 

a pokuste se zjistit, které informace by měl takový strukturovaný životopis obsahovat.  

Zjištěné informace si napište do slohového sešitu pod nadpis ŽIVOTOPIS.  Informace si doplníme a životopisu se 

budeme dále věnovat ve škole. 
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