Požadavky na samostudium – 5.L

ČJ

Literatura dle dohody – jednotliví autoři a jejich díla
(uč. 55 – 61; prac.s. 48 – 56) vypracované úkoly přečtené
úryvky + vlastní názor na díla ohledně tématu, jazyka a
motivace pro čtenáře)
Vypracované v uč. a prac. sešitě do 20.3.2020, na
vyžádání předložit; vlastní názor napsat ve formě mailu
na mou adresu do stejného data.

Zahlédli jsme ji včera v kavárně.

Nemohli jí od stromečku odlákat.

Klidně se jí zeptej.

3. Jak se nazývá dvojné číslo?
Gramatika: test si vyplňte a zkontrolujte navzájem;
naskenovaný dokument pošlete mně!
duál
1) Začneme čárkami ve větě. Označte špatnou odpověď.
duel
2) Neumím hrát na kytaru ani na klavír.
podvojné číslo
3) Je dobrý v matematice, a ne v přírodovědě.
4. Zdvojené souhlásky nejsou moc časté, ale dovedou potrápit.
Poznáte, která věta je napsaná správně?
4) Fyzicky mě napadl a dokonce se tím chlubil.
Leccos jsem kdy viděl, ale neviděl jsem takovou nechuť pracovat.
2. Vzpomenete si na pravidlo, které určuje skloňování zájmena
„ona“? Která věta je chybná?
Rozlobený řidič vyběhl z autobusu.

Jarda byl nestraný rozhodčí.

5. Víte, jakým slovním druhem může být slovo „kolem“?

podstatné jméno, příslovce, předložka

podstatné jméno a předložka

pouze předložka
6. Syntax neboli skladba není úplně oblíbená disciplína, ale snad
si vzpomenete, jaké máme druhy přívlastků:

7. A jsme u obávaných velkých a malých písmen. Zeměpisné
názvy bývají oříšek. Trefíte správnou odpověď?

Kostelec nad Černými lesy

Kostelec Nad Černými Lesy

Kostelec nad černými lesy

8. Tipnete si, co nepatří do nespisovného jazyka?

argot

dialekt
přivlastňovací
knižní vyjádření
určitý a neurčitý

shodný a neshodný

9. Přivlastňovací přídavná jména jsou záludná – poznáte, která
věta je napsaná s chybou?

Martinovi přátelé vyzvali na zápas Jardovi rodiče.

Neviděli jste malířovy štětce?

Fotbalistovi spoluhráči se rádi přidali.
10. A ještě jednou přídavná jména, tentokrát dějová a účelová.
Dvě varianty jsou špatně a jen jedna správně - která to je?

žehlící prkno

čisticí prostředky

balící papír

