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
4.1. 2021
I. Od 7.55 hodin videokonference
Ia. Zopakuj si ZVČ a RVČ tak, abys je uměl/a vyjmenovat a ve větě najít, určit Po, Přs, Pt, Pu, Pk , Do
Ib. Procvičíme určování větných členů
Ic. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na pondělí 4. 1. 2021 na videokonferenci: Vytiskni samostatný PL z přílohy, nebo opiš do sešitu (s texty
budeme při videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol na středu zadám při videokonferenci
6.1.2021
I. Od 11.35 videokonference
Ia. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na středu 6. 1. 2021: Vytiskni na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s texty budeme při
videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol na pátek zadám při videokonferenci
8.1.2021
I. Od 10.40 videokonference
Ia. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na pátek 8. 1. 2021: Vytiskni na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s texty budeme při
videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol na pátek zadám při videokonferenci
Videokonference – český jazyk
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Pracovní list k videokonferencím
I.
1. Na kterém slovním druhu závisí Pk?
2. Kterými slovními druhy bývá přívlastek nejčastěji vyjádřen?
3. Jak se ptáme na přívlastek?
4. Které druhy u přívlastku rozeznáváme?
5. Malá myška běžela kolem spící kočky. Půjdeme společně klidnou cestou přes les. Naše auto dostalo nový lak.
Tomáš bydlí v krásné ulici U Studánek. Vyhrál dlouhý boj s nemocí.
6. Hokej patří mezi nejoblíbenější české národní sporty. V knihovně je k zapůjčení česká, německá, francouzská
i anglická literatura. Tohle je Katčin a Honzův pokoj. Dám si s chutí sladkou horkou čokoládu. Naši atleti
předváděli na stadionu neuvěřitelné sportovní výkony. Na záhonech kvetou žluté a červené růže. V zahradě se
procházela krásná, spanilá princezna. Sbíhají se mi sliny na výbornou jahodovou zmrzlinu.
II.
1. Práci z angličtiny jsem dělal dlouhou dobu. Na kraji města postavili plavecký bazén. Krásné dopoledne nám
umožnilo exkurzi do údolí. Při večerní party jsme dlouho seděli u dohasínajícího ohně. Boty z lýčí nosil celý
den roztrhané. Bratr byl zvolen vedoucím skupiny. Na zeleninovém záhonu rostly velké ředkvičky. Tetiččinu
chalupu najdeme na okraji vesnice. Dopoledne začíná tenisový turnaj. Maminka odmítla podepsat můj úkol.
2.
Plzeňské pivo je známé po celém světě. …………………………………… Vesnické domy lemují hlavní
silnici. …………………………………… Ztratila jsem stříbrnou náušnici. ……………………………………

Z pražských ulic znám Nerudovu ulici. …………………………………… Pod polštářem mám schovaný
maminčin šátek. …………………………………... Kočičí oči jsou zvyklé na tmu.
…………………………………… Některé české nížiny jsou velmi malebné.
…………………………………… Městské chodníky jsou rozbité. ……………………………………
Mořské ryby jsou velmi zdravé. …………………………………… Janin bratr je už dospělý.
……………………………………
III.
1.
a. Květiny stojící na parapetu okna v obýváku musíme ihned zalít.
b. Voda kapající z kohoutku v koupelně je zakalená.
c. Žáci pobíhající po chodbách školy byli znovu upozorněni, že musí být opatrní.
d. Studenti účastnící se zítřejšího představení v kině donesou ráno 50,- Kč jako vstupné.
e. Rozhodování umožněné správnou činností nervové soustavy je plně v kompetenci každého z nás.
f.

Na zahradě ležela užovka vyhřívající se na plochém kameni.

g. Maminka připravující oběd pro celou rodinu byla již velmi unavená.
h. Tohle je naše první medaile získaná v běhu na 300 metrů.
2.
a. Na novém sportovním stadionu je možné si pronajmout také hřiště na nohejbal.
b. Maruška byla hodná ochotná dívka.
c. Sportovní utkání komentoval dobře informovaný pohotový reportér.
d. Naše třetí nejmladší dcera se jmenuje Jenovéfa.
e. Jsem si jistá, že se z něj nyní stane nový lepší člověk.
f.

Dnes jsem k obědu snědl 3 velké tvarohové buchty.

g. Zítra bude převládat nepříznivé deštivé počasí.
h. Zvědaví zahraniční turisté nadšeně fotografovali střídání stráží.
i.

V tomto slunečném letním dnu se jistě půjde koupat většina spolužáků.

j.

Sousedé si koupili nové drahé auto.

3. K přípravě chlorovodíku je možné užít kyselinu chlorovodíkovou případně chlorid sodný. Br to je zima.
Prodal to velmi lacino za pár korun. Jeho nejnovější obraz je upřímně řečeno velmi špatný. Přednostou
chirurgické kliniky je profesor MUDr. Karel Jaroš. Obdivovali jsme jak jeho sportovní zdatnost tak
inteligenci. Vážená paní rádi bychom Vás pozvali na výstavu prací žáků 3. třídy. Po odchodu z učebny
zvedněte prosím židle. Dostojevskij zakladatel psychologického románu patří mezi významné autory ruské
realistické literatury. Získal si chlapec tehdy teprve desetiletý velkou vážnost a úctu. V testu jsme měli vybrat
jednu nebo více správných odpovědí. Na postu vedoucího podniku se držel zuby nehty. V soudobé české
populární hudbě se příliš nevyznám. Včera večer jsem se rozhodl, že pojedu vlakem. Jednotlivá roční období
jsou jaro léto podzim a zima. Říkám vám moji milí jen čirou pravdu. Člověk to je tvor neustále s něčím
nespokojený. Nakonec to udělal i když s nechutí.

