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- posílám práci jen na tři dny, ctím velikonoční prázdniny, tak si dejte ve 
čtvrtek, pátek a v pondělí volno. Další práci přidám v úterý – zase na čtyři dny.

- stále platí, že kdybyste něčemu nerozuměli, můžete mě kontaktovat na 
i.kepesova@gmail.com nebo tel.čísle 724096139 (i whatsup).Prosím ozvěte se 
mi, jestli je všechna práce srozumitelná a není toho na vás moc.

Úkoly k přijímacímu řízení jsou trvalé, stejně tak opakování pravopisu pro 
všechny na:
https://www.onlinecviceni.cz
https://www.skolasnadhledem.cz
https://www.umimecesky.cz/diktaty 
https://scio.cz/
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/

řešení mluvnice z minulého týdne:

MLUVNICE

zápis buď vytisknout a nalepit nebo opsat do sešitu:

HLAVNÍ ZÁSADY SPISOVNÉ VÝSLOVNOSTI
- zvlášť pečlivá, neutrální, hovorová, nespisovná

Spodoba znělosti – skupina souhlásek je vždy celá znělá nebo neznělá, 
rozhoduje poslední souhláska ve skupině př. prosba [prozba]loďka[loťka]

Slovní přízvuk – v češtině je hlavní přízvuk na první slabice LOĎka, vedlejší 
přízvuky na lichých (u delších slov nejkulaťoulinkatější). Předklonky (a, i, že, 
až…) a příklonky (ti, tě, se, jsem, by...) přízvuk nemají
v případě jednoslabičné přeložky přízvuk přechází na ni: př. ve škole



- v učebnici je tato látka vysvětlena na stranách 100-102, je to opakování, kdo pořád tápe, může se 
podívat na přípravy 6B – konec března, začátek dubna, tam to vysvětluji podrobněji

písemně do sešitu:
101/7a) vyberte si 6 slov, která napíšete do sešitu b) z těch vybraných slov
102/8 – vyberte si 5 slov, která napíšete do sešitu

SLOH
trvá úkol vylepšovat proslov + zápis do sešitu:

Fejeton
- publicistický útvar, jazykové prostředky uměleckého funkčního stylu
- aktuální témata zpracována zábavnou, ironickou nebo humornou formou
- cíl: kritizovat, vyvolat reakci, snaha kritizovanou věc napravit, pointa

přečtěte si fejetony ze str. 139 – 141
pokuste se vytvořit vlastní fejeton na aktuální téma (koronavir, co mě štve před 
přijímačkami, nuda doma, ekonomika…) - můžete mi poslat

Literatura

- dočíst zadání z minula, doplnit o ukázky divadelních her z youtube (divadlo 
Semafor, Šimek a Grossman, divadlo Járy Cimrmana, poetika filmů Svěráka a 
Smoljaka)


