
8. A, B – Český jazyk – souvětí souřadné a podřadné; generace buřičů; úvaha 

zadáno 20. 4. 2021; termín odevzdání 27. 4. 2021 
 

Vypracované úkoly (v pracovních a školních sešitech) mi pošlete ke kontrole e-mailem 

na adresu hejdukova.martina@zsbuttulova.cz. 

Literaturu prosím neposílejte, ale zkontrolujte si ji podle řešení, která jsou na stránkách 

školy!!!! 😊😊 

V pátek 23. 4. 2021 a v pondělí 26. 4. 2021 budeme pokračovat v on-line výuce. Účast na 

on-line výuce není dobrovolná, ale povinná. Děkuji všem, kteří vždy předem svoji neúčast 

omluví. A nezapomínejte mít připravený pracovní sešit a učebnici!!! 😊😊😊 

 

Sloh – úvaha 

V minulém týdni jste si poprvé zkusili napsat vlastní úvahu. V tomto týdnu vás nechám 

trochu „odpočinout“, budete jen vypracovávat úkoly v jednom cvičení. 

o str. 131/132 cvičení 2 

 2a (přečtěte text); 

 2b (písemně); 

 2c (písemně); 

 2d (písemně);  

 2f (písemně); 

 2g – zde pouze napište jednou větou, co je pro vás „nepopsatelné svinstvo, 

můžete uvést více příkladů. 

Literatura – generace buřičů 

Do sešitů si uděláte výpisky z Petra Bezruče – výkladová část PS str. 36. 

 

Pracovní sešit (Hravá literatura) pro 8. roč.  

- str. 51 – Viktor Dyk – Krysař – dokončení; 

- str. 51, 52 – Petr Bezruč – Slezské písně. 

 

Mluvnice – souvětí souřadné a podřadné 

Výklad k této látce najdete v PS (2. díl) na straně 2 a v učebnici na straně 20 a 26. 

Na on-line hodinách v uplynulém týdnu jsme procvičovali významové poměry mezi 

souřadně spojenými větami vedlejšími, společně jsme látku procvičovali v PS 1. díle - na 

straně 42 a 43. V pondělí jsme začali probírat novou látku – souvětí souřadné a podřadné (PS 

2.  díl). 

V tomto týdnu budeme nové učivo procvičovat.  
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Pracovní sešit 8. roč. 2. díl: 

o str. 2 cvičení 1, 2; 

o str. 3 cvičení 3, 4; 

o str. 4 cvičení 5a 

V týdnu od 19.4.2021 jsme začali pracovat i v PS 2. díle!!! 

Odkazy na on-line cvičení z probírané látky: 

https://www.icestina.cz/souveti-souradne-a-podradne/ 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/852 

https://skolaposkole.cz/test/souveti-souradne-a-podradne 

https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/souveti-souradne-podradne-test.php 
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