
Mluvnice 
 

V učebnici mluvnice si projděte cvičení 21/68, 22/69, 24/70 .Vypadá to na velké množství, 
ale z větší části to jsou testové úkoly. Pokud byste si nebyli nějakou větou jistí, ptejte se 
prostřednictvím mailu. Ke kontrole předložíte cvičení z učebnice: 23/69, 25/70, 26/70. Až jej 
budete vypracovávat, opět: nezapomeňte, že každá typická česká věta má přísudek. Při 
plnění úkolů používejte vámi vyrobené přehledy: poměry mezi větami hlavními a druhy vět 
vedlejších. 
Mělo by být splněno do 8. 5. 
 

Sloh  

Stále trvá pro mnohé z vás vypracování úvahy. Tento úkol měl být splněn do konce dubna, 
do 8. 5. byste měli mít všichni vypracovanou finální podobu. 
Připravte si úvahový text na téma cena lidského života. Rozsah textu by měl být 1 strana A4, 
text by měl nést vlastní název a musí být členěn do odstavců. Předložte mi jej ke kontrole.  
Váš text opravím, budu se snažit vám pomoci vámi stvořený text vylepšit, abyste skutečně 
stvořili úvahu. Vy si finální podobu textu ponecháte a jen přepíšete do slohových sešitů po 
návratu do školy.  

Literatura 

Zatím recitovali  jen čtyři z vás. Recitaci uzavřeme 8. 5. 
 

Vyberte si z následujících básnických textů, které máte v čítance: 

J. V. Sládek: U Michiganu, s. 76. 

J. V. Sládek: Tráva, s. 77.  

J. Vrchlický: Píseň, s. 78. 

Všimněte si, že to jsou lyrické, silně nadčasové texty. 

Ráda bych, abych každého z vás uslyšela. Domluvíme se prostřednictvím mailu na nějakém kontaktu 

a vy mi zarecitujete. 

V čítance si přečtěte povídku A. C. Clarka Miliarda božích jmen na s. 218- 223. Napište mi, jestli  by se 

dal text podle vás vylepšit po technické stránce. Zjistěte si a napište základní životopisné údaje o 

autorovi, aspoň 5 řádek smysluplných informací. 

Do 8. 5. 
 

Čtenářský deník 

Výpisky z obou knih odevzdáte po příchodu do školy ve  čtenářském deníku. Pokud byste k tomuto 

měli nějaké dotazy, ptejte se prostřednictvím mailu. 


