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
11.1. 2021
I. Od 7.55 hodin videokonference
Ia. Opakuj přívlastek volný a těsný
Ib. Procvičíme určování větných členů
Ic. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na pondělí 11. 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
13.1.2021
I. Od 11.35 videokonference
Ia. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na středu 13. 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
15.1.2021
I. Od 10.40 videokonference
Ia. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na pátek 15. 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
Pracovní list k videokonferencím
1.
Vědci, kteří hledají lék proti rakovině, pocházejí z celého světa.
Vlak, který vjel do tunelu, nám zmizel před očima.
Chlapci, kteří chodí na pravidelné tréninky, byli přednostně vybráni do reprezentace školy.
Praha, která má velké množství historických památek, je nejnavštěvovanějším městem naší republiky.
O zbraních, které se používaly v době husitské, jsme se učili letos v dějepise.
Zubaři, kteří patří k nejméně oblíbeným lékařům, nás často během chvilky zbaví velké bolesti.
Lidé, kteří pravidelně sportují, jsou odolnější proti nemocem.
2.
Chlapci, kteří se koupali v rybníce, cákali kolem sebe vodu.
Děti, které se přihlásí jako první, dostanou odměnu.
Nespotřebovanou zeleninu vraťte zpátky do ledničky.

Vysoké topoly, stojící podél cesty do města, dotvářejí krajinu.
Vrtulníky, které sledují pohyb vozidel při dopravní špičce, nám pomáhají najít řidiče nedodržující dopravní předpisy.
Zřícenina, vypínající se na skalním ostrohu nad řekou, je pozůstatkem někdejší slávy hradu, který byl vybudován ve 14. století.

3.

Nizozemsko, jež leží při březích Severního moře, svádí s ním už po staletí boj o půdu.
Celé území tvoří nížina, která místy leží pod úrovní hladiny moře.
Pouze na jihu, kde se rozkládá nízká pahorkatina, není zapotřebí stavět hráze.
Pochybnosti, zda tomu člověku náhodou neublížil, mu nedaly spát.
Přišla zpráva, že se z výletu vrátí v sobotu.
Rozhodnutí, aby nepokračovali dál v průzkumu, archeology překvapilo.
On, kterému jsem tolik pomohl, se mnou nemluví.
Viděli jsme krásný obraz, který byl namalován vodovými barvami.
4.
Teta upekla třešňový koláč.
Na chodbě byly slyšet hlasy nějakých neznámých lidí.
Domy na kraji města byly nově opraveny.
Právě čtu knihu od Josefa Škvoreckého.
Máma mi zašila roztržené kalhoty.
Zapomněl jsem si klíče od šatní skříňky.
K rýsování používáme řádně ořezanou tužku.
Pozorovali jsme srnce, pasoucího se na louce.
Bydlím ve městě poskytujícím mnoho pracovních příležitostí.
Toto je moje rodná vesnice.
Potřebuji novou šatní skříň.
Vyřiď mu moje přání brzkého uzdravení.
Důvody vedoucí pachatele k vykonání trestného činu vyšetřuje policie.
Slunce, zapadající večer za lesem, mělo rudou barvu.
V televizi vysílají film nevhodný pro mládež do 15 let.
Bratrovi přišla textová zpráva, že byl přijat ke studiu na vysoké škole.
Vlak, jenž stojí u třetího nástupiště, pokračuje dále směrem na Brno.
Děti, které mají nějaké infekční onemocnění, nemohou jet na prázdninový tábor.
Dokumentární filmy, jež se zabývají historií, vždy rád sleduji.
Na místech, kde je teplé suché podnebí, postupně vznikají pouště.
Kočár, který byl tažen trojspřežím bílých koní, vjel na nádvoří zámku.
Kočka, co se vyhřívala na slunci, blaženě předla.
Mladší děti dříve nosily oblečení, které odložili jejich starší sourozenci.
Je to zážitek, na jaký hned tak nezapomeneme.

