Český jazyk: Pracovní list – pro dny 9. 11., 11. 11., 13. 11. 2020
Pracovní list si vytiskni, nebo si opiš zadání a texty do sešitu. Úkoly neřeš. Vyřešíme je společně při hodinách.
9. 11. 2020

Vytiskni, nebo si opiš do sešitu; s texty budeme pracovat při videokonferenci (neřeš doma)

IIa.
A. (přídavné jméno) …………………………….dort
B. (zájmeno) …………………………………… kamarád
C. (číslovka) ……………………………………. narozeniny
D. zahrada …………………………………
(podstatné jméno)
E. chuť ……………………………………..
(infinitiv)
F. cesta ……………………………………..
(příslovce)
IIb.
zahrada domu –
grilované maso –
koncert kapely –
nealkoholické pití –
pozvánka na oslavu –
1. oslava narozenin
2. kamarád z Anglie
3. soutěž v tanci
4. kelímek z plastu
5. maso na grilu
oslava narozenin –
cesta zpátky –
tričko z bavlny –
dívka s blonďatými vlasy –
jahody z lesa –

barevné tričko –
můj bratr –
patnácté narozeniny –
dort z čokolády –
chuť oslavit –
A. grilované maso
B. plastový kelímek
C. narozeninová oslava
D. taneční soutěž
E. anglický kamarád
dům z cihel –
prstýnek ze zlata –
plot ze dřeva –
počítač otce –
brýle proti slunci –

11. 11. 2020
Vytiskni, nebo si opiš do sešitu; s texty budeme pracovat při videokonferenci (neřeš doma).
IIa.
1. Práci z angličtiny jsem dělal dlouhou dobu.

6. Bratr byl zvolen vedoucím skupiny.

2. Na kraji města postavili plavecký bazén.

7. Na zeleninovém záhonu rostly velké ředkvičky.

3. Krásné dopoledne nám umožnilo exkurzi do údolí.

8. Tetiččinu chalupu najdeme na okraji vesnice.

4. Při večerní party jsme dlouho seděli u
dohasínajícího ohně.

9. Dopoledne začíná tenisový turnaj.
10. Maminka odmítla podepsat můj úkol.

5. Boty z lýčí nosil celý den roztrhané.
IIb.
1. Plzeňské pivo je známé po celém světě.
2. Vesnické domy lemují hlavní silnici.

……………………………………
……………………………………
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3. Ztratila jsem stříbrnou náušnici.
4. Z pražských ulic znám Nerudovu ulici.
5. Pod polštářem mám schovaný maminčin šátek
6. Kočičí oči jsou zvyklé na tmu.
7. Některé české nížiny jsou velmi malebné.
8. Městské chodníky jsou rozbité.
9. Mořské ryby jsou velmi zdravé.
10. Janin bratr je už dospělý.

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

13. 11. 2020
Vytiskni, nebo si opiš do sešitu; s texty budeme pracovat při videokonferenci (neřeš doma).
IIa.
1) Ve výloze jsem viděla prstýnek ze zlata.
……………………………………
2) Syrečky z Olomouce jsou velmi oblíbené. ……………………………………
3) V obchodě jsem sháněl mléko od kozy.
……………………………………
4) Cesta polem se vinula okolo háje.
……………………………………
5) Koření do guláše jsem zapomněl koupit.
……………………………………
6) Rodiče Petra odjeli na dovolenou.
……………………………………
7) Dřevo ze švestek se používá k uzení.
……………………………………
8) Výrobky z kůže hada patří k těm luxusním. ……………………………………
9) Srst psa byla zacuchaná.
……………………………………
10) Stráže na hradě se mění v určitých intervalech. ………………………………...
IIb.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Navštívili jsme Slapskou přehradu.
Budete číst Žáčkovy verše?
Sbírala jsem semena lípy.
Budu pracovat v novém podniku.
Děti si hrály s červeným míčem.
Dědeček šel plavat do městských lázní.
Viděla jsem festivalový film.
Zhlédli jsme film z festivalu.
Jarní paprsky slunce zahřívají půdu.
Chlubí se plnými kapsami kuliček.
Alík je již starý pes.
Prokazují znamenité služby.
Přehrála jsem již celou skladbu.
Máme novou skladbu pro housle.
Cesta podél lesa byla strašidelná.
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