
4. 5. 2020
Zadání domácí práce - 8. třída

Hlavním tématem tohoto týdne budou druhy vedlejších vět příslovečných. 
Z literatury procvičíme práci s textem – renesanční česká literatura.

!!! Online hodina je v úterý 5. 5. 2020 od 11 hodin. 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 8. týdne:
1. Podívejte se na pěkné video o druzích vedlejších vět příslovečných
2. Zapište, nebo si přelepte přehled do tahákového sešitu
3. Vypracujte zadaná cvičení ve třídě na „umíme česky“
4. Vyplňte 2 testíky, které vám pošlu e-mailem. (Druhy vedlejších vět a literaturu)
A to bude pro tento týden všechno. :-)

1.  Doporučené video

• klikni zde: Druhy vedlejších vět příslovečných  
- velmi pěkně vysvětlené druhy vedlejších vět příslovečných, výhodou je, že si můžete 
kdykoliv přehrát znovu, zastavit...

2. Přehled do takáhového sešitu

• všichni byste ho měli už v tahákovém sešitu mít, takže stačí najít, vyfotit a poslat

• kdo ho nenajde, musí přepsat, nebo znovu vlepit

https://www.youtube.com/watch?v=nXVEJDqE9q0


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

Termín odevzdání: 7. 4. 2020

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

- termín opět do čtvrtka do večera  (7. 5. 2020), v pátek je opět státní svátek

4.  Vypracujte testík z mluvnice a vypracujte otázky k testu z literatury

- pošlu Vám odkaz na test e-mailem (2x)

- 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 7. 5. 2020


