Milí sedmáci,
uběhl další týden a vypadá to, že se ještě nějaký ten týden neuvidíme. S většinou
z Vás už jsem v kontaktu. Když něco nevíte, nebo Vám něco není jasné, nebojte
se zeptat, napsat mně nebo vyučujícímu daného předmětu. Někdo to již
vyzkoušel a funguje to :-)
Od některých ještě nemám vůbec žádnou práci :-(, tak to koukejte rychle
napravit!
A teď k další látce:
1) MLUVNICE - PS 38/5 b - na základě zkontrolovaných podtržených přísudku
v 38/5a rozdělte tyto přísudky do druhů. Postupujte následovně:
přísudek slovesný bude ten, který je tvořený jedním slovesem (1 podtržené slovo
ve větě + může tam být i zájmeno se) - př.: doplatila, rozzlobil se
přísudek jmenný se sponou bude ten, kdy je ve větě tvar slovesa být, bývat, stát
se, stávat se + podstatné či přídavné jméno - př.: stávají se dominantou, byla
dcerou
přísudek vzniklý spojením slovesa způsobového nebo fázové - ve větě je
podtržený tvar sloves mít, chtít, smět, moci, umět, začít, začínat, přestat,
přestávat + infinitiv jiného slovesa: př.: začíná se stmívat, můžete nalézt

2) MLUVNICE - PS 40/1 a,b - doplňte chybějící koncovky a podtrhněte podmět
a přísudek. Podmět může být i několikanásobný, tzn. 2 podst. jména k 1 slovesu:
př.: Zasněžené stezky a pěšinky nebyly k nelezení.Po celou dobu plavby byli
našimi jedinými průvodci delfíni.
NAFOŤ NEBO OSKENUJ A POŠLI DO KONCE TOHOTO TÝDNE

3) Procvičujte diktáty na programu DIDAKTA - Diktáty 2 - 6. ročník -souhrnné
diktáty. Vyzkoušejte alespoň 3x po 10 spojeních a napište mi, jak jste byli
úspěšní.

4) LITERATURA
- vyhledej na internetu odpovědi k následujícím otázkám a zapiš do literárního
sešitu - OFOŤ NEBO OSKENUJ A POŠLI MI DO KONCE TOHOTO TÝDNE

WILLIAM SHAKESPEARE
1564 - 1616
1) Kde se narodil?
2) Jakou měl přezdívku? (jak se mu říkalo?)
3) Jak se jmenovala divadelní společnost, se kterou kočoval po Anglii?
4) Jak se jmenovalo divadlo, které založil, co se s ním v r. 1613 stalo? Existuje
tato stavba ještě dnes?
5) Co psal ještě kromě divadelních her?
6) Najdi názvy: 3 komedií, 3 tragédií

Mějte se fajn :-)

ŠK

