
20. 4. 2020
Zadání domácí práce - 8. třída

Hlavním tématem tohoto týdne budou snad už naposledy větné členy. 
Nejvíce nám dělají potíže tyto větné členy:  doplněk, druhy příslovečného určení a někomu 
ještě občas přívlastek shodný a neshodný. Tak se na ně podíváme zblízka.
Druhým tématem bude opakování literatury – slibovaný testík z pojmů.
Ve třídě většina  z vás úkol z literatury udělala jen částečně, tak tento týden to dožeňte. ;-)

Takže hezky popořadě. :-)
 
1. Prohlédněte si doporučená videa s výkladem.
2. Nalepte si, nebo přepište do tahákového sešitu přehled větných členů
3. Vypracujte všechna zadaná cvičení ve třídě na internetu – Umíme česky.
4. Vyplňte testík z literatury. Odkaz Vám pošlu e-mailem. 

1. Doporučená videa

• Přívlastek shodný a neshodný  

• Druhy příslovečného určení  

• Doplněk  

-  podívejte se postupně na všechna videa, znovu si tím zopakujete pravidla určování 
větných členů

2. Přehled do takáhového sešitu

· Nalep, nebo přepiš do tahákového sešitu, vyfoť a pošli na adresu 
polepycj@seznam.cz. Termín odevzdání: 23. 4. 2020

větný člen na čem závisí ptáme se

podmět 0 Kdo? Co? + přísudek

přísudek 0 Co dělá podmět?

přívlastek Jaký? Který? Čí?na zájmeně

předmět
na slovese

na přídavném jméně

na slovese
na přídavném jméně

na příslovci

doplněk

základní větné 
členy

rozvíjející 
větné členy

na podstatném jméně,

všemi pádovými 
otázkami kromě 1. a 

5. pádu

příslovečné 
určení

tázacím příslovcem: 
Kde? Kdy? Jak? 

Proč?...

na podstatném jménu a 
slovese zároveň

podst. jm. a slovesem 
zároveň + Jak? Jaký? 

Jako kdo?

https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4
https://www.youtube.com/watch?v=E4AR6pbHIPE
https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU


3. Vypracujte všechna zadaná cvičení ve třídě na internetu – Umíme česky.

- všechny informace najdete na nástěnce 

4. Vypracujte testík z literatury

- pošlu Vám odkaz na test e-mailem

- na začátku testu musíte vyplnit svůj e-mail – vyplňte prosím ten, na který jsem test odeslala

- pracujte se sešitem, hledejte informace kdekoliv

- pozor, test lze odeslat jen jednou

- když by něco nefungovalo, hned mi napište, vyřešíme to společně

- termín odevzdání 24. 4. 2020


