
Čeština 

Ahoj. 
Dnes v kvízu budeme kombinovat věty vedlejší příslovečné. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL55CURORvRwZtyjG189fRVCybX8RlJJhJUhBkq3lPzN3f
DQ/viewform 

Ahoj, 
mnohým jde určování vět vedlejších moc dobře..tak teď obráceně. Já určím, co za větu máte vymyslet. 
Inspirujte se v zápisech v sešitě a držte se tématu škola :-) (pořadí VH a VV můžete měnit) 
1. VH - VV přívlastková 
2. VH - VV předmětná 
3. VH - VV příslovečná místní 
4. VH - VV - příslovečná časová 
5. VH - VV příslovečná příčinná 
 
Ahoj. Dokonce i na Akademii věd České republiky se zabývají tím, jak žákům vysvětlit druhy vět vedlejších. 
Koukněte na stránku. Popisují tam v rámečku, jak z větných členů "vyrobit" vedlejší větu.. Postupujte podle 
jejich návodu, věty jsou trochu složitější, ale jen co do počtu slov..jinak je tam vše, co znáte. 
Udělejte si jen těch 6 otázek, dejte odeslat, ukážou se vám chyby. Pokud si nevíte rady, je tam i tlačítko 
řešení "zde". 
Do odpovědi mi pak napište, zda vám vše šlo dobře nebo co konkrétně dělalo problémy. 
 
Pro dobrovolníky práce navíc - pod otázkami je dalších 6 vět, kde máte VV sbalit do větných členů - př..., 
kdo se s ním nejvíc přátelil = nejlepší přítel) - odpovědi jsou zase v řešení 

http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/veda-na-doma/testy-a-kvizy/kviz-vetne-cleny.html 

Ahoj, 
dnes online doplňování čárek v textu. Najděte si ve větě přísudek, spočítejte, dávejte pozor na spojky a 
spojovací výrazy - před nimi je čárka. Udělejte screen a vložte. 

https://www.pravopisne.cz/2012/09/doplnovani-carek-pro-6-9-rocnik-zs-14/ 

 

Dějepis 

Koukněte se na video a podle něj doplňte údaje do textu, nápovědy jsou v závorkách (text přepište do 
sešitu nebo vytiskněte a nalepte). 
 
První světová válka - průběh 
 
-(datum)........ vyhlásil císař (jméno)....................... válku Srbsku. 
-v Evropě vznikly dva tábory - Trojspolek (státy:........, ..........., ...................) x Trojdohoda (státy:......, 
............, ..........) 
- díky systému smluv pak válčí celá Evropa, postupně celý svět 
-Blesková válka = ...............(jaký byl plán?) 
-Zákopová válka = ..............(jaká byla realita, co je zákop?) 
-zbraně - v dubnu 1915 poprvé použit bojový plyn Y................. 
-1915 - použity L................., v............................. 
-1916 - zapojeny první t................... 
-1917 - vstup ......... do války = zvrat ve válce - vítězí Dohoda 
- (datum)............................... podepsán mír = konec 1SV 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10003112/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec 



 


