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

12.4. 2021
I. Od 10.40 hodin videokonference
Ia. Opakuj SP a SS, pravopis, mluvnické kategorie
Ib. Procvičíme stavbu souvětí, opakování vyjmenovaných slov, skloňování podstatných jmen
Ic. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na pondělí 12.4. 2021: Připrav na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s texty
budeme při videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol na pátek zadám při videokonferenci
14.4.2021
I. Od 11.35 videokonference
Ia. Opakuj SP a SS, pravopis, mluvnické kategorie
Ib. Procvičíme stavbu souvětí, opakování vyjmenovaných slov, skloňování podstatných jmen
Ic. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na středu 14.4. 2021: Připrav na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s texty
budeme při videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol na pondělí zadám při videokonferenci
16.4.2021
I. Od 10.40 videokonference
Ia. Opakuj SP a SS, pravopis, mluvnické kategorie
Ib. Procvičíme stavbu souvětí, opakování vyjmenovaných slov, skloňování podstatných jmen
Ic. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na pátek 16.4. 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, pravopis podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem
b) Souvětí podřadné – druhy vedlejších vět, čárka v souvětí

Pracovní list

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

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

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.

4.
OSOBA

ČÍSLO

ZPŮSOB

ČAS

ROD

ZAZPÍVÁ
PŘEČETL BY
NEKŘIČ
BYLY
PŘIVEZENY
PŘEDÁM
POSTAVILO
SE
VYUČUJE SE

5.
3. os., č. j. zp. podm., přít.

(hrát si) ………………………………………………………………

1. os., č. mn., zp. ozn., č. min.

(napsat) ………………………………………………………………

2. os., č. mn., zp. rozk.

(slepit) ………………………………………………………………

3. os., č. mn., zp. podm., min.

(pokusit se) ……………………………………………………

3. os., č. j., zp. ozn., č. přít.

(uvidět)……………………………………………………………

1. os., č. j., zp. ozn., č. bud.

(vědět) ……………………………………………………………
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6.
Maminka vyprala prádlo a pověsila ho na balkon. Hrad byl založen v 15. století. Pes běhá na zahradě. Přines mi tu
knihu. Některé knihy jsou tištěny na ručním papíru. Holub byl chycen jestřábem. Chlapci hráli kopanou. Vesta byla
upletena z mohérové vlny. Kůň byl okován kovářem. Na zahradě kvetly bílé růže.
7.
Ob__toval zvíře bohům, ob__t kruhový ob__zd, školní ob__žník, vyb__hat razítko na úřadu, zab__hnutý podnik,
výb__rové řízení, pozvání na ob__d, b__dovat nad neúspěchem, sb__rné suroviny, ob__m válce, b__snit kvůli
nedorozumění, b__žný nákup, oční b__lmo, matčino ob__tí, b__h na dlouhou trať, b__žný účet.
Pov__dět pravdu, v__domá lež, v__zd do dvora, v__řit v úspěch, přesv__dčovat o pravdě, nev__novat mu pozornost,
vyv__rající láva, v__trné mlýny, v__šet kabát na v__šák, hv__zda na obloze, okv__tní lístek, ob__t kruhový ob__zd,
vylézt na v__ž, stov__žatá Praha, krásný v__jíř, zasloužilý v__k.
Ob…dnej mi prosím pizzu číslo p__t. V zoo opravovali výb…h pro sudokopytníky. Lesem vedla jenom úzká
p__šina. Ve škole jsme se učili o Starých pov…stech českých. Petr dosáhl ve světě skv…lých výsledků. Dej si pozor
na snížený v…zd do garáže. Alík něco zav…třil a už byl pryč. Naše m__sto se dobře stará o historické ob…kty. Už
nikdy mu nemohu dův…řovat. Po dlouhých a tvrdých trénincích prob…hl cílem jako první. Jeho hlasitý zp…v mě
dohání k šílenství.
Krátké nedorozum__ní, sloní pam__ť, okresní m__sto, listí na strom__, zůstat v dom__, mluvil rozum__, zřejm__ má
pravdu, tam__jší zvyky, zapom__tlivý prodavač, význam__ se na m__ podíval, příjem__ strávené odpoledne, hovořili
spolu soukrom__, zřejm__ nepřijde, setm__lo se velice brzy, zatm__ní m__síce.
8.
Všechna děvčata a chlapci se zúčastnil__ turnaje v kuželkách. Knihy a sešity ležel__ rozházené na stole. Upustil penál
a všechny tužky i pero se rozkutálel__ pod lavicemi. Bulharsko a Řecko spolu uzavřel__ novou dohodu. Petr, Milena,
Monika a Věra šl__ společně na oběd. Nejvíce mi pomohl__ Marek a Kamil. Kuřata se nám někam zaběhl__. Po celé
zahradě voněl__ růže a hrachor, ve vzduchu poletoval__ paví oka. Všechna okna a zrcadla zářil__ čistotou. Vlaštovky
oznámil__ svým přítelem začátek jara. Naši sportovci získal__ na olympiádě pět medailí. Dědečkově kočce se narodil__
čtyři koťata. Staré boty mě už začínal__ tlačit. Doporučené filmy byl__ opravdu zajímavé a napínavé. Průvodci poutavě
vyprávěl__ o historii zámku. Řeky byl__ plné ryb. Ptáci vesele cvrlikal__. Na zdi visel__ dva obrazy. Pole byl__ pokryta
sněhem. Na louce stál__ včelí úly.
9.
Petrov__ sourozenci jsou mi velmi sympatičtí. Nezapomeň Filipov__ vrátit svetr. Rozvalinam__ se proháněli krysy a
potkani. Včera jsme potkali Radkov__ přátele. Lustigov__ povídky jsou často o tragických událostech Židů za 2. světové
války. Pavlov__ vzpomínky z dětství bývají sentimentální. Oblíbil__ jsme si Vojtov__ bratrance. Obdivuji Jakubov__
rodiče, že adoptovali ještě tři děti. Často si čtu Ortenov__ verše. Na večírku mi představili nové Jirkov__ přátele. Máš
raději Andersenov__ nebo Hrubínov__ pohádky? Už jsi někdy pozorně poslouchal Svěrákov__ texty písní? Pavlov__
SMSky mě pobavily. Karlov__ góly rozhodly zápas. Jirkov__ oči byly smutné. Petrov__ sešity byly umaštěné. Ztratili
jsme na letišti tatínkov__ kufry. Řekni Tomášovi o Davidov__ch úmyslech.
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