
Český jazyk

Dobrý den zase po týdnu.

Už bychom měli všichni trochu tušit, jak od sebe v souvětí rozeznáme větu hlavní od věty vedlejší.
Tento týden nic nového začínat nebudeme, budeme ještě procvičovat tutéž látku.
Cvičení z učebnice máme hotová z minulého týdne, pojďme tedy na pracovní sešit. Jeho výhodou 
je, že můžete psát přímo do něj a nemusíte nic opisovat. 
Na str. 44 ve cvičení 1 napiště nad každou větu v souvětí, zda je hlavní (H) či vedlejší (V). Nad 
podtržená slova určete číslicí slovní druh (podstatná jména, přídavná jména apod.), u ohebných 
slovních druhů pak mluvnické kategorie (podst. jm. - číslovky: rod, číslo, pád, vzor, slovesa – 
osoba, číslo, způsob, čas). V tučně vytištěném souvětí určte větné členy (podmět, předmět, 
příslovečné urč. apod.).
Ve cv. 3 na téže straně splňte zadání (sklad. dvojice, počet vět v souvětí, rozdělení na věty H a V).
Ve cv. 4 doplňte chybějící čárky a opravte pravopisné chyby.

Ve slohu pokračujeme ve vypravování. V učebnici na str. 130 máme dole cv. 1 – Ztracené kolo.Text 
si přečti a postupně splň tyto úkoly:

1. Udělej osnovu textu o 5 bodech, které by odpovídaly pěti částem vypravování (úvod, 
zápletka, vyvrcholení děje, rozuzlení, závěr).

2. Z textu vypiš přímou řeč.
3. Vypiš všechna dějová slovesa, urči u nich čas.
4. Zkus přijít na některé podrobnosti, které by ještě v textu mohly být, ale nejsou tam (co by 

šlo více a podrobněji rozepsat).
 
V literatuře se podívejte do čítanky na str.154, zde si přečtěte text o vědci Louisi Pasteurovi. 
Uvidíte, že by se teď nám všem vážně dost hodil. Do sešitu si zapište, kdo to byl, a zkuste 
zodpovědět otázky za textem.

Ještě řešení mluvnice z minulého týdne:

86/1 Šnek: 1H, až 2V.   Aby 1V, 2H.
         Včela: 1H, 2H.    1H, 2H.

86/2 Jindřich... 2 věty, 1H,2H.
         Před..... 2 věty, 1H, která 2V.
         Šel.....2 věty,  1H a 2H.
         Na naší...... 2 věty, 1H, o který 2V.
         Nemocný.....3 věty, 1H, 2H a 3H.
        Přestože...... 2 věty, Přestože 1V, 2H.
        Veverka.......2 věty, 1H, která 2V.
        Lenka.......2 věty, 1H a 2H.
        Když....... 3 věty, Když 1V, 2H, že 3V.
        Slunce......2 věty, 1H, ale 2H.

86/3 Když bylo teplé počasí,.....
       …...., jak se pasou v ohradě.
       …...., co Tomáš odpoví.
       I když bylo nepříznivé počasí,......
      Ten, kdo vyhrál, …....
      Když bylo velké sucho,......
      Kniha, kterou jsem si půjčil, …...



     Chlapec, který sedí vedle mne,....
     ….., aby se léčila v lázních.
     …..., jak opisuje.

Dějepis

V dějepisu nás čekají punské války. Přečtěte si o nich prosím v učebnici na str. 107-109 a 
prohlédněte si obrázky související s textem. Zápis do sešitu vám tentokrát posílám, jen do něj 
doplňte to, co v tabulkách chybí. Odpovědi najdete v učebnici za lištou, nebo přímo v textu. Pouze 
odpovědi do prázdné tabulky číslo 3 si vygooglete sami, ale je to velmi zajímavé a vůbec ne 
nudné:-) Zápis si vytiskněte a nalepte do sešitu.
Pak tradičně odpovězte na otázky za textem (str. 109), ale jsou jenom 4:-)

Nevím, jestli se ještě potkáme ve škole, ale opět děkuji všem, kdo se mnou spolupracují. M.K.


