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

OPAKUJ A PROCVIČUJ PODLE INFORMACÍ Z PÁTEČNÍ HODINY
18.1. 2021
I. Od 7.55 hodin videokonference
Ia. Opakuj přívlastek volný a těsný,VH a VV, druhy VV, věty přívlastkové
Ib. Procvičíme určování větných členů, stavbu souvětí
Ic. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na pondělí 18. 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
20.1.2021
I. Od 11.35 videokonference
Ia. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na středu 20. 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
22.1.2021
I. Od 10.40 videokonference
Ia. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na pátek 22. 1. 2021: Vytiskni na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s texty budeme při
videokonferenci pracovat)
III. úkol na pondělí zadám při videokonferenci
Pracovní list k videokonferencím
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.
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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.
Otec byl jako hluchý.
_________________________________________________________________________
Vše bylo uspořádáno k všeobecné spokojenosti.
_________________________________________________________________________
Chodil s ní proti vůli jejích rodičů.
_________________________________________________________________________
Jabloň zasazená kdysi dávno mým otcem krásně kvetla.
_________________________________________________________________________
Ještě nikdy jsem ji neviděla malovat.
_________________________________________________________________________
Při krásném počasí je zde mnoho lidí.
_________________________________________________________________________
Chodil jsem se do kostela modlit.
_________________________________________________________________________
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