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

PRACOVNÍ LIST JE STEJNÝ JAKO MUNULÝ TÝDEN,
NEMUSÍŠ TISKNOUT
7.4. 2021
I. Od 11.35 hodin videokonference
Ia. Opakuj SP a SS
Ib. Procvičíme stavbu souvětí, opakování vyjmenovaných slov, skloňování podstatných jmen
Ic. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na středu 7.4. 2021: Připrav na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s
texty budeme při videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol na pátek zadám při videokonferenci
9.4.2021
I. Od 10.40 videokonference
Ia. Opakuj SP a SS
Ib. Procvičíme stavbu souvětí, opakování vyjmenovaných slov, skloňování podstatných jmen
Ic. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na pátek 9.4. 2021: Připrav na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s
texty budeme při videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol na pondělí zadám při videokonferenci
Průběžné úkoly
1. Čti knihu (zapiš do čtenářského deníku)
2. Procvičuj probrané učivo, např.:
a) https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php
b) https://www.umimecesky.cz/
Procvičování
Zadávám vždy v hodině v návaznosti na probrané učivo
a) Tento týden vyjmenovaná slova
b) Souvětí podřadné – druhy vedlejších vět, čárka v souvětí
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Pracovní list

I.
Když jsme se ráno probudil_ zaslechl_ jsme houkání sirény.

Zvuk se k nám přibl_žoval až jsme zřetelně rozeznal_ hlas který nás varoval před bl_žící se povodní.

Rychle se oblékl_ a začal_ připravovat nejnutnější věci pro případnou evakuaci.

B_dlíme totiž u řeky a tak jsme již večer s hrůzou pozoroval_ zvedající se hladinu.

Vytrval_ a silný déšť který doprovázel i bouřliv_ vítr v_konal své.

Řeka naplnila své koryto a začala ohrožovat dom_ jež stojí na jejím břehu.

Protože se nám voda dostala až do sklepa začal_ jsme v_nášet náb_tek z přízemí do v_ššího patra.

Odpoledne voda v_stoupala až do patra a tudíž nám nezb_lo nic jiného než dům co nejrychleji opustit.

II.
1.
Možná máš pravdu ale mně se stejně zdá že něco není v pořádku. Kdyby delfíni upadli do tvrdého spánku který
uvolňuje organismus a tlumí reflexy zahynuli by. Vím kde je ale neřeknu vám to. Neměl jsem odpoledne co dělat a tak
jsem se rozhodl že se podívám k babičce a pomůžu jí sníst bábovku. Nekouše ale určitě na vás skočí a položí vám své
mohutné tlapy na ramena. Koupil nám v cukrárně několik zákusků a dokonce přinesl i mléčný koktejl. Pokrm můžeme
podle potřeby přisolit nebo připepřit. Milá účetní na nic nečekala a v den kdy se dostavila kontrola zmizela. Vznikal v
nás dojem že gymnastka svévolně zacházela s fyzikálními zákony jako jsou gravitace rovnováha a setrvačnost.
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2.
Optimismus je nevyléčitelná nemoc, která má tu výhodu, že trvá celý život.

Když hovořím s lidmi, s nimiž si nemám co říci, namluvím toho dvakrát tolik.

Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si mé mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné

3.
Zdá se mi že není tak hloupý jak se tváří.

Nebyl si jist zda udělal všechno co bylo v jeho silách.

Přestože se nejedná o tovární verzi vozu se kterým startují posádky v seriálu mistrovství světa je to kvalitní a
spolehlivý vůz který je schopný bojovat o nejvyšší pozice s těmi nejlepšími.

Z toho co řekla soudím že nebyla zcela při smyslech.
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Píšu tu zprávu od té doby co jsem se vrátil a ještě jsem ji nedokončil.

Znal jsem ho a tak jsem jim poradil aby mu nic nepůjčovali.
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