
Mluvnice:  

1. Zápis vlepte nebo přepište do sešitu, naučte se./ 

Skupiny jazyků 

A) Slovanské 

• západoslovanské jazyky – čeština, slovenština, horní a dolní lužická 

srbština, polština  

• východoslovanské jazyky – ruština, běloruština a ukrajinština 

• jihoslovanské jazyky – slovinština, srbština, chorvatština, makedonština, 

bulharština  

B) Germánské – např. němčina, angličtina 

C) Románské – např. italština, francouzština 

2. Přečtěte si na www. dumy. cz prezentaci Slovanské jazyky – /vkladatel Jiřina 

Finsterlová/              

3. Pracujte s učebnicí mluvnice – zopakujte si slovesné třídy a vzory v tabulce 

na s. 62. Do sešitu napište cv. 1/63 a, b (z každého oddílu vypište 10 slov a 

určete u nich slovesnou třídu a vzor).  

Ti z Vás, kteří píšete v hodinách zkrácené diktáty, vypracovávejte vždy 

pouze polovinu zadání. Platí pro všechny DÚ z českého jazyka po dobu 

náhradní domácí výuky. 

Literatura: 

Pokračujte ve čtení vybrané knihy a přípravě referátu z ní.  

Opakujte dříve probrané autory. 

 

Sloh: 

Vypravování – opakování 

Zopakujte si ústně, co je typické pro slohový útvar vypravování: 

- seznamuje posluchače nebo čtenáře s nějakým příběhem, s nějakým dějem 

Zásady – opakování: 



- části osnovy: úvod, stať (zápletka, vyvrcholení, rozuzlení), závěr 

- dodržujeme sled událostí tak, jak šly za sebou 

- využíváme rozmanitých plnovýznamových sloves 

- neopakujeme stejná slova, využíváme synonym 

- vypravujeme obvykle v minulém čase, pro oživení můžeme použít čas 

přítomný, tvary v minulém a přítomném čase libovolně nestřídáme 

- pro přiblížení postav čtenáři nebo posluchači používáme přímou řeč 

- oživujeme děj krátkými jednočlennými větami, zvolacími větami 

- můžeme využít nedokončených vět (…) 

- používáme přirovnání 

Úkol: Napište slohovou práci - vypravování – na téma: Tohle budu 

vyprávět svým vnukům. Po vypracování ji můžete poslat emailem ve formátu 

PDF na mail: b.malinova@centrum.cz. Pokud tuto možnost nemáte, odevzdáte 

práci na papíru formátu A4 po návratu do školy. 

V případě jakýchkoli dotazů se na mě můžete obrátit telefonicky (602 783 320) nebo napsat e-mail: 

b.malinova@ centrum.cz  

 

Příprava na přijímací zkoušky  

V úterý a ve čtvrtek od 14. hod. dna ČT 1 doporučuji sledovat pořad Škola doma, který 

pomůže studentům, na něž čekají přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. 

Pořad Škola doma bude trvat 45 minut. V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek 

matematika. 
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