
18. 5. 2020
Zadání domácí práce - 6. třída
Hlavním tématem tohoto týdne bude rozvíjející větný člen PŘEDMĚT. 
Z literatury si dáme opět oddechovku – pohádky. :-)

!!! Online hodina je v úterý 19. 5. 2020 od 9 hodin a ve čtvrtek  od 9 hodin 21. 5. 2020. 
Heslo zůstává stejné. Kdo neví, jak na to, pošlu těsně před hodinou odkaz do emailu. Přes 
ten se snadno přihlásíte.
Případně mi napište, domluvíme se, pomůžu s připojením apod.
Účast je samozřejmě povinná. Když byste se nemohli zúčastnit, napište mi omluvenku.

Přehled všech úkolů 10. týdne:
1. Podívejte se na pěkné video o předmětu (ideálně ještě hned před hodinou, tedy v pondělí 
18. 5. 2020). 
2. Zapište si, nebo si přelepte novou tabulku do tahákového sešitu.
3. Vypracujte zadaná cvičení ve třídě na „umíme česky“.
4. Vypracujte testík z literatury – odkaz pošlu opět emailem. 
5. Vyplňte testíky z mluvnice, které vám pošlu e-mailem. 
A to bude pro tento týden všechno. :-)

1.  Doporučené video

• Klikni zde: Předmět  

- na video se podívej hned v pondělí 18. 5. 2020, ještě před on-line hodinou
2. Přehled do tahákového sešitu

VĚTNÉ ČLENY

• vezměte si ho už na on-line hodinu v úterý 19. 5. 2020 v 9 hodin

• Nalepte si, nebo si přepište do tahákového sešitu, naučte se!, vyfoťte a pošlete na adresu
polepycj@seznam.cz. 

• Termín odevzdání: 22. 5. 2020

3. Vypracujte všechna zadaná cvičení ve třídě na internetu – Umíme česky.
• Termín opět do pátku 22. 5. 2020 do večera 

https://www.youtube.com/watch?v=R6AnUbJu7rA


4.   Vypracujte testík z literatury.
• Pošlu Vám odkaz na test e-mailem.
• Jedná se opět o práci s textem.
• Na začátku testu musíte vyplnit svůj e-mail – vyplňte prosím ten, na který jsem test 

odeslala.
• Pozor, test lze odeslat jen jednou.
• Když by něco nefungovalo, hned mi napište, vyřešíme to společně.
• Termín odevzdání 22. 5. 2020.

5. Vypracujte tentokrát dva testíky.
• Jeden bude cvičný, výsledky se vám ukážou hned.
• Druhý bude na známky. Výsledky pošlu opět až po skončení termínu odevzdání.
• Téma je druhy přísudku a podmětu.
• Termín odevzdání 22. 5. 2020.


