Český jazyk – 7. ročník
Pokud budeš potřebovat něco vysvětlit, pokud něčemu nerozumíš, neváhej a piš mi, volej. Mail:
vankovapetrahostice@centrum.cz , telefon: 722932152. Podrobnosti, vysvětlení, vzkazy…máš jako vždy v mailu
16. 11. 2020
I. Od 7.55 hodin videokonference– větné členy (ZVČ, RVČ – Pt, Pu, Pk)
Ia. Zopakuj si ZVČ a RVČ tak, abys je uměl/a vyjmenovat a ve větě najít, určit Po, Přs, Pt, Pu, Pk
Ib. Připrav školní sešit a propisku + barevné tužky na značení větných členů; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na pondělí 16. 11. 2020 na videokonferenci: Vytiskni samostatný PL z přílohy, nebo opiš do sešitu (s texty
budeme při videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol do středy 18. 11. 2020
IIIa. (písemně do sešitu) - Podtrhněte rovnou čarou podmět, určete, ve kterých větách je podmět všeobecný a ve kterých
nevyjádřený; dále podtrhněte vlnovkou přísudek a nadepište druh přísudku: Hlásili to v rádii. Kdo z vás to řekl? I ten
nejrychlejší někdy doběhne poslední. Půjdu tam také. Tvé hlasité ano pro nás hodně znamenalo. Čas jsou peníze. V té restauraci
mají výborné steaky. V tomhle případě ti my opravdu nepomůžeme. Obě jejich koťata se lísala k dědečkovi. V divadle dávají
Prodanou nevěstu.
IIIb. (písemně do sešitu) – Podtrhněte přísudek a určete, zda se jedná o přísudek slovesný, jmenný se sponou či jmenný beze
spony; zakroužkujte přívlastky: Chlapci vesele zpívali u táboráku. Vlastimil Harapes byl naším nejlepším tanečníkem. Oko do
duše okno. Tyhle obrazy bohužel nejsou na prodej. V tom závodě jsem byla třetí. Martin je ředitelem. Pes najednou hop ze stolu
dolů. Nesmíš všem důvěřovat. Moje maminka se stala vedoucí obchodu. Ta večeře je ale fuj. To vaše dítě je velmi roztomilé.
Božena je překladatelka z japonštiny. Co chcete vůbec dělat?
IIIc. (ústně) – opakuj, co víš o větných členech z minulých hodin, nové informace z pondělní videokonference si zapamatuj
IIId. Vypracované úkoly vyfoť a pošli mi mailem do středy 18. 11. 2020
18. 11. 2020
I. Od 10.40 videokonference – větné členy (ZVČ, RVČ – Pt, Pu, Pk)
Ia. Zopakuj si ZVČ a RVČ tak, abys je uměl/a vyjmenovat a ve větě najít, určit Po, Přs, Pt, Pu, Pk
Ib. Připrav školní sešit a propisku + barevné tužky na značení větných členů; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na středu 18. 11. 2020: Vytiskni na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s texty budeme při
videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol do pátku 20. 11. 2020
IIIa) (písemně do sešitu) - Podtrhněte předměty a zakroužkujte přívlastky, u přívlastků napište, zda se jedná o přívlastek
shodný nebo neshodný: Sladkým řečem jsem nikdy nevěřila. Ten nový útočník je hráč střílející velmi důležité branky. Sportovci
se chystali k vynikajícím výkonům. Koupím svému malému psovi vepřovou kost. Napsala jsem tvému otci srdečné přání
k narozeninám. Své přítelkyni jsem ke svátku daroval obrovskou kytici růží.
IIIb) (písemně do sešitu) - Podtrhněte příslovečná určení a určete jejich druh: Venku je velká zima. Domů jsme dorazili velmi
pozdě. Monika hezky zpívá. Ze strachu nikomu nic neprozradil. Protivníci si podali ruce na usmířenou. Loni v zimě jsme se
v tom hotelu seznámili. Pes z radosti skákal do výšky. Bez souhlasu rodičů na ten výlet nesmíte. Půjdeme tam i bez vás. Při zdi
byl záhon růží. Při setmění vše vypadá jinak. Přes zákaz se koupali.
IIIc). Vypracované úkoly vyfoť a pošli mi mailem do pátku 20. 11. 2020
20. 11. 2020
I. Od 10.40 videokonference – větné členy (ZVČ, RVČ – Pt, Pu, Pk, D)
Ia. Zopakuj si ZVČ a RVČ tak, abys je uměl/a vyjmenovat a ve větě najít, určit Po, Přs, Pt, Pu, Pk , D
Ib. Připrav školní sešit a propisku + barevné tužky na značení větných členů ; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na pátek 20. 11. 2020: Vytiskni na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s texty budeme při
videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol do pondělí 23. 11. 2020
IIIa)

(písemně do sešitu) - Podtrhněte doplněk: Monika byla zvolena předsedkyní. Vyučila jsem se kuchařkou. Jeho bratr se

umístil jako třetí. Maminku jsem nikdy neviděla smutnou. Viděla jsem orla kroužit nad polem. Pivo je vždycky lepší vychlazené.
IIIb).

(ústně) – opakuj, co víš o větných členech z minulých hodin, nové informace z páteční videokonference si zapamatuj

IIIc) (písemně do sešitu) - V následujících větách určete větné členy: Moje maminka si vždycky velmi přála, aby nás děti jejích
přátel často navštěvovaly doma. I přes přísný zákaz rodičů si Pepíček koupil nové auto z umělé hmoty. Do červeného alba si
zařazujeme fotografie z loňských prázdnin.
IIId. Vypracované úkoly vyfoť a pošli mi mailem do pondělí 23. 11. 2020

