
Úkoly z Čj – 18. 5.. –  22. 5. 6.B

Mluvnice:

 Zájmena

-projít si tabulky v učebnici a opsat je ze str. 93-94 do sešitu

-doplnit cvičení v PS str. 31/3,4

- znovu si překontrolujte zápisy v sešitě, zda máte vše splněno z předcházejících úkolů  

  Sloh

-popis zvířete/vašeho domácího mazlíčka/, vypište z popisu všechna přídavná jména do sešitu,

 tyto úkoly již máte zapsané v sešitě, nyní vašeho domácího mazlíčka do sešitu nakreslete 

 přesně podle vašeho popisu

Literatura 

- POEZIE 

- do sešitu si opište básničku, která je vaše oblíbená

- pokračovat v mimočítankové četbě

Úkoly z Čj – 18. 5. – 22. 5. 8.AC

Mluvnice:

Spojky

 - projít si ještě jednou učivo z učebnice

 - doplnit cvičení v PS, týkající se spojek

 - znovu si překontrolujte zápisy v sešitě, zda máte vše splněno z předcházejících úkolů

Sloh 

- napište úvahu na téma  JAK PROŽÍVÁM TOTO OBDOBÍ /zezadu do sešitu/



Literatura

 SVĚTOVÁ LITERATURA

 –  W. SHAKESPEARE  

- do sešitu z literatury napište obsah filmu ROMEO A JULIE 

Úkoly z Čj – 18. 5. – 22. 5.  9.C

Mluvnice:

SKLADBA

- opakovat poměry mezi VH

-vše zopakovat ze sešitu, znovu si projít i cvičení v PS

Sloh

 - opakovat SLOHOVÉ ÚTVARY

                   FUNKČNÍ STYLY

                   SLOHOTVORNÍ ČINITELÉ /viz sešit/

Literatura 

-opakovat literární pojmy /viz sešit/

-podívat se na webové stránky /e-knihy a audioknihy zdarma/.

POZOR!

Žáci, kteří nechodí na PŘÍPRAVKU Z ČJ, dorazí do školy 20. 5. v 8:10, abyste si odnesli věci

ze skříněk.



PŘÍPRAVKA Z ČESKÉHO JAZYKA - 9.C

-zopakovat si testy z učebnice TESTY Z ČJ, zaměřit se na chyby, znovu si je projděte

 -průběžně opakovat testy ze sešitu -  PŘÍPRAVKA Z ČJ

- ŠKOLA DOMA /19. 5../ - nezapomeňte se podívat

- zkontrolujte si test: 1. N, A, A, N

                                  2. B

                                  3. D

                                  4. C

                                  5. 1C, 2B, 3A, 4D

                                  6. B

                                  7. 5

                                  8. A, N, A, N

                                  9. A

                                                                       


