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
15.2. 2021
I. Od 7.55 hodin videokonference
Ia. Opakuj druhy VV
Ib. Procvičíme stavbu souvětí
Ic. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na pondělí 15.2. 2021: Vytiskni na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s texty budeme při
videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol na středu zadám při videokonferenci
17.2.2021
I. Od 11.35 videokonference
Ia. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na středu 17.2. 2021: Vytiskni na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s texty budeme při
videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol na pondělí zadám při videokonferenci
19.2.2021
I. Od 10.40 videokonference
Ia. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na pátek 19.2. 2021: Vytiskni na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s texty budeme při
videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol na pondělí zadám při videokonferenci
Pracovní list k videokonferencím

1.
Vypráví se, že se na hradě zjevuje strašidlo.

Jsem si jistý, že brzy napíše.

Sdělil nám, jak se bál jako malý sám doma.

Krajina byla, jako když ji pocukruje.

Nepochybuji o tom, že to dokáže.

Není mi jasné, kam jsi založila můj zápisníček.

Dominik zůstal stát, jako když ho opaří.

Bylo zřejmé, že by jel rád s námi.

Aby se to už nikdy neopakovalo, to je teď ze všeho
nejdůležitější.

Náš Puňťa patří mezi ty, kteří rádi prohání kočky.

Lékař nám doporučujeme, ať se často otužujeme a
myjeme.
Že to jsou pověry, je jistě zbytečné říkat.

Nejsem si vědom toho, že bych ho nějak urazil.
Nemělo by ti být lhostejné, když silnější tluče slabšího.
Lidé vždy nejsou, jak vypadají.

2.
Znám hodně lidí, kteří sbírají brouky.
Který kůň ovsa dobývá, nejméně ho jí.
Domy na západní straně, jež jsou stále ve stínu,
nebudou tak drahé.
Kdo šetří, má za tři.

Chtěl bych vědět, jaké auto se ti líbí.
Komu se nelení, tomu se nelení.
Jen ti, kteří mají dobré známky, mohou pomýšlet na
gymnázium.

Nejsem mezi těmi, kteří shromažďují majetek.

V parku miluji místa, kam se dá schovat před
ostatními.

Otevři ty dveře, které vedou na balkon.

Tolikrát jsem si přát vrátit tu chvíli, kdy jsem ji poznal.

Našel jsem hřib, jaký jsi ještě neviděl.
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3.
Počkejte, dokud se nevrátím.

Dříve než jdu spát, chvilku píšu nebo kreslím.

Běžel jsem tam, odkud se ozýval křik.

Sotva jsem se posadil, už mě volali k telefonu.

Když jsme se přiblížili k houští, najednou proti nám
vyrazila myš.

Chtěla bych jet tam, kde jsem ještě nikdy nebyla.

Kudy jsem chodil, tudy jsem na ni vzpomínal.

Celí utrmácení jsme po dvou hodinách zase přišli tam,
odkud jsme vyšli.

Až ho uvidíš, pozdravuj ho ode mne.

Kdykoliv ho potkám, vždy se na mě usmívá.

4.
Čím jsem větší, tím jsem opatrnější.

Tvářil se, že bys mu raději ruku nepodal.

Model jsem sestrojil tak, jak bylo uvedeno v návodu.

Chaloupka byla stejně velká, jako byl babiččin domek.

Kolikrát jsi mě zklamal, tolikrát mě budeš muset
odprosit.

Darů dostal, co jen unesl.

Jsem starší, než si Ervín myslí.

Po rovince jel tak, že si jeho spolujezdec raději
zakrýval oči.

Udělej to, jak ti říkám.

Chtěl jsem všechno připravit tak, abys měla radost.

5.
Že se mi zdála nemocná, uvařila jsem jí čaj.

Zaháním špačky, ať nám zůstane aspoň trocha třešní.

Zdá se ti malá, protože stojí před velkým letadlem.

Aby zhubla, chodila tančit moderní tance.

Poněvadž jsi rozbil mísu, zaplatíš ji ze své apanáže.

Zavři okno, ať mi netáhne na záda.

"Nechť" je částice, jelikož uvozuje zvláštní typ věty.

Učíme se, abychom byli v životě úspěšní.

Nemohla jsem napsat domácí úkol, protože mi v
učebnici chybí list.

Koupila jsem ti nové šaty, abych ti udělal trochu
radost.

6.
Když jsem byl u babičky, seznámil jsem se s
Filoménou.
Když jsem včera viděl zadání úkolu, udělalo se mi
nevolno.

Řekl jsem mu to, když jsem ho včera potkal.
Řeknu mu to, když ho zítra potkám.
Když mi nebudete rozumět, zopakuji vše ještě jednou.

Sotva jsem ji spatřil, už hořím.

Chceš-li dobrým pistolníkem býti, musíš kolaloku píti.

Nevšiml jsem si jí, když jsme se míjeli mezi takovým
davem.

Když budu muset pomáhat, dorazím později.
Zavolejte policii, když se bude nějak vzpouzet.

7.
Přestože byla hezká, nápadníci se jí vyhýbali.

Zavři pusu, ať ti do ní nevletí moucha.

Že jsem se opařil, nemohl jsem na trénink.

Třebaže teprve svítalo, hajný už byl na nohou.

I když se voda zdála hluboká, hned pod hladinou byly
útesy.

Aby mu práce lépe utekla, zpíval si rozpustilé
písničky.

Když jsem procházela lesem, bylo mi krásně.

Dýchal zhluboka, ačkoliv mu každý nádech působil
bolest.

Žižka zůstal neporažen, ač svedl mnoho bitev.

Sotva se nadechl, pocítil prudké pálení v boku.
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8.
Putovali jsme, kudy nás vedly cesty.

Ač je teprve šest hodin, již se stmívá.

Říkal jsem mu o tom, když byl včera u nás.

Zajdi si k lékaři, aby ti poradil s tvým stavem.

Kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem.

Jestliže tě tvá máma uvidí, bude moc zle.

Tvářila se, jako by jí utekly včely.

Rád hraji Člověče, nezlob se, i když většinou prohraji.

Je vždycky tam, kde se něco děje.

Protože jdu na prohlídku k lékaři, budu chybět, první
dvě hodiny.

Dáme ti tolik prostředků, kolik budeš potřebovat.
Děti chtěly uvařit tak, aby měla máma radost.
Jakmile přijedu domů, dám si teplou sprchu.
Rozčílil se, až zčervenal.
Čerte, vrať se, odkud jsi přišel.

Vyzvedneme vás, jestli budete souhlasit, zítra v pět
hodin.
Zavři okno, ať netáhne. Kdybys měl s panem ředitelem
potíže, zavolej mi.
Abychom se pořádně najedli, museli jsme odvést
dobrou práci.

Sejdu se s ním jen proto, že mu dlužím vysvětlení.
9.
Viděl jsem ženy, kterak okopávají řepu.

Vůbec nevím, jak to mohl dokázat.

Zahlédl jsem ji, jak vystupuje z autobusu.

Bylo slyšet, jak ve tmě něco zarachotilo.

Nikdy jsem neviděl Emanuela, aby se mračil.

Krajina byla, jako by ji někdo pocukroval.

Vrátil se po letech takový, jakého jsme si jej
pamatovali.

Náhle zmizel, jako by se po něm země slehla.

Cítil jsem komára, jak mi létá kolem uší.

To byl přesně ten okamžik, na který jsme čekali.

10.
Šel do komory pro vejce.

Udělal to co nejrychleji.

Měl jasně modré oči.

Pojedeme za tetou do Prahy.

Šel za svým srdcem.
11.
Líbil se mu ten svícen, co byl vyroben z mědi.

Viděl, kam ho odvážejí.

Jel do hlubokého lesa, kde rostly vysoké duby.

Zachránil ho, protože to byla jeho povinnost.

Přišel, aby mu poděkoval.
12.
Lékař mu doporučil aby změnil prostředí.

Jestliže nebude pršet budeme hrát tenis.

Spatřili jsme ho jak se vrací domů.

Přišel jsem abych ti pomohl s domácím úkolem.

Řidič zastavil u čerpací stanice aby doplnil pohonné
hmoty.

Docílili jsme dobrých výsledků protože jsme hodně
trénovali.

Kdo přecházel po mostě pozoroval ryby.

Per nezvítězil i když se hodně snažil.
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13.
Za velkých mrazů zamrzají všechna naše přehradní jezera.
Z nedostatku času jsem nemohl daný úkol dokončit.
Potkali jsme Pavla spěchajícího na nádraží.
Bez vzduchu bychom nemohli dýchat.
Při výskytu nakažlivých nemocí musíme dbát zvláštních hygienických opatření.
Slyšeli jsme Marii zpívat.
I přes velkou zimu jsme šli na procházku.
Učinil další pokusy pro zlepšení svých výsledků.
Všichni viděli Jirku schovávajícího se za rohem.
Pošli Jana pro lékaře.
14.
Slyšel jsem, VV předmětná.
Přijdeme, VV příslovečná podmínková.
Pomohu ti, VV příslovečná účelová.
Ráda tě pozvu, VV příslovečná důvodová.
Úkol splní ten, VV podmětná.
Přinesl jí kytici, VV přívlastková.
Náměstí bylo, VV přísudková.
Pojedeme na výlet tam, VV příslovečná místní.
Pozorovali jsme kočku, VV doplňková.
Povídal jsem mu to, VV příslovečná časová.
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