Český jazyk: Pracovní list k videokonferencím – pro dny 23.11., 25.11., 27.11. 2020
Pracovní list si vytiskni, nebo si opiš zadání a texty do sešitu. Úkoly neřeš. Vyřešíme je společně při hodinách.
23. 11. 2020
Vytiskni, nebo si opiš do sešitu; s texty budeme pracovat při videokonferenci (neřeš doma)

IIa)
___________ lavice (

), ________________běžci (

cesta ___________ (

), _______________ mrak (

___________ práce (

), _______________ dívka(

), dovolená ___________(

)

), boty_______________ (

)

), ____________ maminka (

)

IIb)
Naše cesta tunelem byla rychlá.
Malá Jana si koupila červené a černé šaty.
Sehnali jsme nový elektrický kráječ chleba.
IIc)
_______________ máj, ve stodole ráj.
Pankrác, Servác a Bonifác jsou _________________ muži, spálí nejednu růži.
Na _______________ Jiří vylézají ze země hadi a štíři.
Únor _______________, pole sílí.
Nabídka: ledoví, svatého, Studený, bílý
25. 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.
2) Na kraji města postavili plavecký bazén.
3) Krásné dopoledne nám umožnilo exkurzi do údolí.
4) Při večerní party jsme dlouho seděli u dohasínajícího ohně.
5) Boty z lýčí nosil celý den roztrhané.
6) Bratr byl zvolen vedoucím skupiny.
7) Na zeleninovém záhonu rostly velké ředkvičky.
8) Tetiččinu chalupu najdeme na okraji vesnice.
9) Dopoledne začíná tenisový turnaj.
10) Maminka odmítla podepsat můj úkol.
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IIb.
1. Plzeňské pivo je známé po celém světě. ……………………………………
2) Vesnické domy lemují hlavní silnici. ……………………………………
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. ……………………………………
IIc.
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. ………………………………...
27 11. 2020
Vytiskni, nebo si opiš do sešitu; s texty budeme pracovat při videokonferenci (neřeš doma).
IIa. O půlnoci začaly padat na jižní Moravě kroupy. Od té události se bojím hluboké vody. Zůstaneš se mnou až do
konce představení. Náš soused hraje denně na housle.
IIb) Tam už se dnes rozhodně nedostanete. Autobus najednou zastavil v zastávce na znamení. Vojenská družina se
ubírala přes hluboký les. Zleva se přihnalo nákladní auto.
IIc) Jedno vývojové stádium žáby se nazývá pulec. Tonda mluvil při včerejším projevu srozumitelně. Máma rychle
ukončila rozhovor. Některá zvířata žijí zvláštním způsobem.
IId) Jsi ve svém povolání příliš puntičkářský. Náš dědeček je už hodně nemocný. Hladina vody mu dosahovala po
kolena. Ten kluk z tábora se mi velmi líbí.
IIe) Náš kamarád se při představení třásl smíchy. Kvůli dopravní zácpě nedojel autobus na místo včas. Maminka
plakala při předávání dárku radostí. Při prezentaci klesala posluchači hlava únavou.
IIf) Strýc s tetou k nám včera přišli na návštěvu. Adam odběhl do vesnice přivolat pomoc. Občané vesnice spěchali ke
studni pro vodu. Teta mi svěřila Alenku ke hlídání.
IIg) Za pěkného počasí se budeme koupat. Bez vašeho souhlasu nemůžeme syna operovat. Při troše trpělivosti se ti to
nakonec povede. Bez řidičského průkazu nebudu moci řídit.
IIh) Při vší opatrnosti mu to vejce nakonec spadlo. Přes pěkné počasí se výlet nevydařil. Proti všem očekáváním
zkoušku neudělala. I přes své vysoké stáří dokázala udělat výmyk
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