
   Český jazyk - 6.A      (od 25.5. – 14.6.2020)
   Zdravím všechny  a posílám úkoly na 3 týdny.
    Týden od 25.5. – 31.5.  věnujte opakování učiva o větných členech a grafickému znázornění
     věty jednoduché. Můžete využít internetové stránky, kde si látku lze zopakovat i procvičit  :
    http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_vetne_cleny_graficke_znazorneni.php

     http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_vetne_cleny_rozdeleni.php

    https://www.pravopisne.cz/2014/12/vyhledejte-ve-vete-zakladni-skladebni-dvojici-test-10/

     Týden od 1.6. – do7.6.  začneme novou látku o souvětí. Pracujte s učebnicí ČJ a internetem.

     Souvětí – strana 84 – přečíst tabulku a podívejte se na internetové stránky :

    http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_zakladni_pojmy.php      -  jsou zde pěkně vysvětleny

    základní pojmy a malý test s okamžitým vyhodnocením. 

    Pamatujte si, že počet vět neurčujeme podle počtu čárek, ale podle počtu sloves

    v určitém tvaru !  Vyzkoušejte si to na cvičení v učebnici na str. 84/ cv 2 , které mi pošlete.

   Neopisujte věty, stačí číslo věty (1.-9.) a k tomu buď např. souvětí ( 2 věty), nebo věta jednod. .    

     Ve cvičení 3 na str. 85 najděte a opište souvětí se 4 větami, podtrhněte v nich všechny 

     podměty a přísudky, pak pošlete ke kontrole .

     Pracovní sešit : písemně str. 38/1,2   a  39/4,5

     Týden od 8.6 do 14.6. se posuneme k další  nové látce o souvětí  v učebnici ČJ na str. 86.

     Určování vět hlavních a vedlejších  - věta hlavní – VH , věta vedlejší - VV

    Přečíst tabulku, písemně str. 86/ cv. 2, neopisovat, jen formou   zápisu např. :   1.  1VH,že 2VV.

     Pracovní sešit str. 39/ cv.6 a str.41/cv. 12

     Přečíst tabulku na str. 87, písemně cv.2 pod tabulkou – neopisujte, souvětí opět očíslujte a

     nakreslete graf souvětí – cv. pošlete .

     Pamatujte, že VH  nebo řídící VV jsou  vždy nad závislou  VV!

    Písemná cvičení mi zašlete ke kontrole na email : krampolova.vladimira@seznam.cz

     Chválím všechny, kdo pracují a posílají mi práce ke kontrole, ti  ostatní se jistě polepší a ozvou

     se mi co nejdříve. Budu se moc těšit .   Krampolová



     

     

   


