Český jazyk: Pracovní list k videokonferencím – pro dny 7.12., 9.12., 11.12.
Pracovní list si vytiskni, nebo si opiš zadání a texty do sešitu. Úkoly neřeš. Vyřešíme je společně při
hodinách.
7.12. 2020
Vytiskni, nebo si opiš do sešitu; s texty budeme pracovat při videokonferenci (neřeš doma)

Lesklá střecha nového domu zářila do kraje.

Ve výloze moderní prodejny stála nová figurína zahraniční firmy.

Pan Horák ze sousedství pracuje za slunného dne na zahrádce.

Horníci z moravských dolů stávkovali pod zemí.

Loni jsem vyjel do Beskyd a vyšlapal jsem na Lysou horu.

Minulá neděle v Praze se nám u známých vydařila.

Na Jesenickou přehradu pojedeme vlakem.

Návštěvníci vernisáže se tísnili kolem panelů s obrazy.

Smrky voněl_. Kos_ zpíval_. Houbaři prohledával_ křov_. Ve stínu bříz_ se skrýval_ hřib_. Na pasece sbíral_
chlapci maliny. V mláz_ odpočíval_ jeleni. Sysl_ se schoval_ do dír_. Na větv_ se mihl_ veverka, po zem_ pobíhal_
myška.
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9.12. 2020
Vytiskni, nebo si opiš do sešitu; s texty budeme pracovat při videokonferenci (neřeš doma).
Hobitové žádné vousy nemají.

Tam Gandalf rozsvítil svou kouzelnou lucernu.

V jedné podzemní noře bydlel jeden hobit.

Tak vypukla nádherná rvačka.

Thorin se nad těmi slovy zamyslel.

Elrond se vyznal v runách všeho druhu.

11.12. 2020
Vytiskni, nebo si opiš do sešitu; s texty budeme pracovat při videokonferenci (neřeš doma).
Květiny ______________ na zahradě. Trika ___________ červenou barvu. Zvířata ______________ samé dobroty.
Děti _____________v pokojíku. Prádla __________ na šňůře. Miminka ____________ v posteli. Petrové
______________do vody. Kamiony __________ po dálnici.
auta jel_, kolo se točil_, čtyři stavení hořel_, zrcadlo se leskl_, okno byl_ rozbit_, kůzle mečel_, kuřata skákal_, oko
mrkl_, košťata zametal_, topení topil_, dna hrnců upadl_, akvária se rozbil_, přišl_ štěstí a brzy zase odešl_, u
lednice dítě stál_, koťata roztrhal_ záclony, potrubí praskl_, prkna se zlomil_, sklo praskl_, mýdla se rozpustil_
Žákyně se často hlás - . Obrazy vis - na zdi. Už jste přišl - ? Děti vyrob - budku pro špačky. Draci poletoval v oblacích. Děti, učitelé a rodiče se sešl - před školou. Dívky pros - o pomoc. Sněhuláci roztál - . Všichni už
odešl - . Les roste a síl - řadu let. Děti zlob - l - . Komáři a mouchy štípal - . Dánsko a Irsko uzavřel dohodu. Prádlo vis - na šňůře. Ty fotky se mi líb - . Dni se krátil - . Kosi hnízdil - v křoví. Ohně hořel - .
Obrazy se mi líb - l - . Bílí beránci plynul - po nebi. Oči i uši mě pál - l - .
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