
Děvčata a chlapci z 9. B, 

týden je opět za námi. Dá se říct, že už jsme si zvykli na jiný režim, a tak to ubíhá nějak rychleji. 

Někteří se tak bojíte koronaviru, že jste pro jistotu zmizeli ze světa a stále jste se mi nepřihlásili. Zkuste to udělat: 

starycestina@gmail.com. Průběžně vám budu zasílat vypracovaná cvičení pro kontrolu. 

Všichni mi pošlete řešení úkolů Shoda přísudku s podmětem a čekatelé na přijímačky také řešení zaslaného testu 

(do mailu mi napište správné odpovědi). A tento týden je tam také úkol na poslání. Není však nutné posílat vše 

najednou a také platí, že je dobré práci si rozdělit do více dní. 

Jestliže nemáte možnost si úkoly tisknout, pište si řešení do sešitu. Případně vám pracovní listy vytisknu a domluvíme 

se, kde si je vyzvednete, ale musíte se ozvat. 

 NOVINKA pro všechny, co by se chtěli vidět a slyšet. Možnost online spojení.  

Znáte už z konference v zeměpisu. Postup je stejný. 

Potřebujete notebook nebo PC s webkamerou a mikrofonem (popřípadě chytrý telefon nebo tablet), připojení 

k internetu. 
Ve čtvrtek 23. dubna od 9.30 do 10.00. 

Pokud to bude nutné, můžeme se rovnou domluvit na době, která vám bude víc vyhovovat. 

Můžeme řešit úkoly z češtiny, poradit s nimi, vysvětlit co je třeba, nebo se jen tak vidět a popovídat si. Mně to rozhodně 

potěší a uvidím vás ráda. Dejte mi prosím obratem na mail starycestina@gmail.com vědět, kdo se zúčastní. 

 
Kliknete na odkaz https://telekonference.eu/join/koo59k 

Poté zadáš jen své jméno dáš povolit mikrofon a webkameru, to je všechno, NIC se neinstaluje. 

Využijte prosím prohlížeč Google Chrome, kdo nemá, si ho může naistalovat:  
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIo--a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-

EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds 

 

 Ze skladby nám zbývá zopakovat si druhy přívlastků a doplněk.  

V učebnici na straně 70 máte stručné vysvětlení. 

Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný: https://slideplayer.cz/slide/11593635/) 

Všechny přívlastky: https://www.zszidlochovice.cz/wp-content/uploads/2015/03/privlastek_zapis.pdf 

http://www.zsmstisa.cz/assets/File.ashx?id_org=400089&id_dokumenty=1535 

https://www.pravopisne.cz/tag/vetne-cleny-privlastek/ 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-carky-ve-vete-jednoduche-privlastek-pristavek 

Doplněk: 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-doplnek 

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetne-cleny/doplnek 

https://www.pravopisne.cz/tag/vetne-cleny-doplnek/ 

 

Mějte se hezky. 

Těším se na viděnou a slyšenou! 

Lada Ocásková 
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