
Čj 8. Týden 

Video – výklad o VV https://www.youtube.com/watch?v=r5IZQAEbXto 

Následující věty si opište do sešitu, nebo klidně vytiskněte a do sešitu nalepte. 
Podtrhněte vedlejší větu a určete, zda je podmětná nebo předmětná. (Otázku tvořte 
vždy pomocí věty hlavní nějakou pádovou otázkou) 
Vyfoťte a pošlete na mail. 
 
1. Hned vrátil, co mu nepatřilo. 
2. Je zajímavé, že nepřišli. 
3. Udivilo nás, že o ničem neví. 
4. Zeptal se mě, jak to má udělat. 
5. Rozzlobilo nás, že se neozval. 
6. Očekával, že přijde až večer. 
7. Nebylo spravedlivé, že jsem dostal špatnou známku. 
8. Ukážeme vám, co jsme vyrobili. 
9. Bylo jasné, že vlak nestihneme. 
10. Pokáral toho, kdo nejvíce zlobil. 

 

Ahoj. Udělejte si kvíz a rozlište, zda se jedná o VV podmětnou (ptáme se 1.pádem), 
předmětnou (ptáme se všemi ostatními pády) nebo přívlastkovou (ptáme se jaký). 
Nejprve si ujasněte, která z vět je hlavní (z ní vytvořte otázku) a která vedlejší (bude 
začínat spojovacím výrazem a to bude odpověď). 
Vaše výsledky se mi automaticky posílají; pokud otázku zkazíte, čtěte si i vysvětlení. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9S00nEty6Ycb-
bJ1KGhDpYmroCTBSOgK5qlO4giCxP14DpA/viewform 

Chtěla jsem něco čarodějnického, ale nakonec jsem zvolila pexeso na procvičení pádů.. 
Ptejte se pádovou otázkou a spojte s daným tvarem podstatného jména. Všichni 
dosáhnou štítu 4, screen obrazovky pošlete. Kdo půjde k přijímačkám nebo kdo měl moc 
chyb, klidně jede ještě dál.. Zabere vám to pár minut a procvičíte si to.. 
Zítra máte volno. 

https://www.umimecesky.cz/pexeso-pady-3-uroven/239 

 

Dějepis 

Ahoj. Tento týden budete zpracovávat téma Sportu a kultury na přelomu století, koukněte se na video a 
pracujte s učebnicí na stranách 128-132, s internetem. 



 
Pracovní list si vytiskněte nebo přepište do sešitu, doplňte. 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10005343/den-kdy-zacala-prvni-novodoba-olympiada-6-duben 

 

Sport a kultura na přelomu 19. a 20. století 

- Sport byl zatracovaný i milovaný (přečtěte si úvodní hnědý text na s. 128 - jaký vztah 
ke sportu měl pisatel řádků? Doložte z textu) 

- symbol Olympijských her (nakresli, s. 129)(otázky k videu) 
o novodobé olympijské hry navazují na antické, zakladatelem je francouz 

…(jméno) 
o v roce ...................... se konaly 1. Novodobé OH v řeckém městě ………………...… 
o zúčastnilo se jich ……….. sportovců ze ……..… zemí, sutěžilo se v 9 odvětvích 

například ve ……………………………………...,  ………………………………..….. 
nebo………………………………. 

o Soutěžili pouze muži 
o Odehrála se tam spousta zajímavostí, např.: (alespoň 2)………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
. 

- Kultura a umění 
- Přečtěte ázev stylusi dvoustranu 130  a 131 v učebnici a pospojujte následující 

informace do tabulky 
- NÁZEV STYLU - Charakteristika - představitel 
-  -  -  
-  -  -  
-  -  -  

-  
 

- Secese 
- Expresionismus 
- Kubismus 

 
- Zobrazuje dané téma z více úhlů, dochází k pokřivení postav a věcí, typické jsou 

geometrické tvary 
- Zobrazuje krásné ženy, přírodní ornamenty 
- Snaží se vyjádřit pocity, především úzkost a osamělost 

 
- Edvard Munch 
- Pablo Picasso 
- Alfons Mucha 


