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

19.4. 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, mluvnické
kategorie sloves
Ic. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na pondělí9.4. 2021: Připrav na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s texty
budeme při videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol na pátek zadám při videokonferenci
21.4.2021
I. Od 11.35 videokonference
Ia. Opakuj SP a SS, pravopis, mluvnické kategorie
Ib. Procvičíme stavbu souvětí, opakování vyjmenovaných slov, skloňování podstatných jmen , skloňování
podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves
Ic. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na středu21.4. 2021: Připrav na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s texty
budeme při videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol na pondělí zadám při videokonferenci
23.4.2021

Od 11.35 videokonference

I.
Ia. Opakuj SP a SS, pravopis, mluvnické kategorie
Ib. Procvičíme stavbu souvětí, opakování vyjmenovaných slov, skloňování podstatných jmen , skloňování
podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves
Ic. Připrav školní sešit a propisku; učebnici, pracovní sešit
II. Úkol na pátek 23.4. 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
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Pracovní list
I.
1. zastavit se 1. os., č. mn., čas min., zp. ozn. ……………
2. hledat 2. os., č. j., čas př., zp. ozn. ……………………
3. obdivovat 3. os., č. j., čas př., zp. ozn. …………………
4. plavat 1. os., č. j., čas min., zp. ozn. …………………
5. nést 2. os., č. mn., čas př., zp. ozn. …………………
6. sedět 2. os., č. mn., čas bud., zp. ozn. …………………
7. dostat 3. os., č. j., čas bud., zp. ozn. …………………

9. naučit se 1. os., č. mn., čas min., zp. ozn. ………………
10. listovat 2. os., č. j., čas př., zp. ozn. …………………
11. promluvit 1. os., č. mn., zp. roz. ……………………
12. děkovat 1. os., č. j., čas př., zp. ozn. ……………………
13. hlídat 2. os., č. mn., zp. roz. …………………………
14. umýt 1. os., č. mn., čas min., zp. ozn. …………………
15. zametat 3. os., č. mn., čas př., zp. ozn. ………………

8. půjčit si 1. os., č. j., zp. roz. …………………………
II.
Mohli (1. os. č. mn.) …………………… si to vzít?

Kamarád (3. os. č. j.) ……………….. ti rád pomohl.

Šel (2. os. č. j.) ……………… s námi?

Přijeli (3. os. č. mn.) …………………. k nám na víkend.

Kde (2. os. č. mn.) ………………….. tam bydleli?

Byli (1. os. č. mn.) ………………… pro to dojeli.

Přála (1. os. č. j.) ……………… si počítač.
III.
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IV.
běh – …………………………....

brusle – ……………………………….

cukr – ………………………………

boby – …………………………………

květ – ……………………………..

žvýkačka – ……………………………

V.
Podtrhněte slovesný tvar

Druh věty podle postoje mluvčího

Slovesný způsob

Kdy si zavoláme?
Už aby se vrátili!
Šli byste do kina?
Dej to zpátky!
Byli byste přijeli?
Vrátím se.
Ať už tě nevidím!
Kéž bych tě už nikdy neviděla!

VI.

Kdyby jste si pořádně přečetli pokyny, úkoly byjste vyřešili bez problémů. Nechtěl by jsi se podívat, kdo to zvonil?
Mohl by jsem si zavolat? Zeptali byjste se, kudy máme jet dál? Zaplatili byste to později. Vrátil by jsi se ještě před
polednem, abychom stihli sbalit kufry? Rád by jsem se přesvědčil, zda bylo měření přesné. Mohl bys mi říci, co se tu
včera stalo? Zastavil by jse pro mě, jak by jel z práce.
VII.
Mohl bys mi prosím podat ještě rohlík? Kdyby pršelo, vezměte si pláštěnky nebo deštníky a pořádné boty. O tom bych se raději
nezmiňoval. Byli bychom přišli, kdybychom o akci věděli. Zeslab televizi, abychom slyšeli zvonek. Tu bych tam tedy potkat nechtěl.
Přišel, aby se domluvil na odjezdu. Netušíš, kdo by to mohl být? Kdyby mi to neřekl sám Karel, nevěřila bych. Poradili byste nám,
kudy na hrad? Kolik by to tak mohlo stát? Býval bych ti pomohl, ale odpovědi na tyto otázky jsem neznal. Foukej, aby sis nespálil
jazyk. Byli bychom se na to nejraději vykašlali.
VIII.
Rád by tam šel. ___________________________________________________________.
Měl by jít v neděli do divadla. _______________________________________________.
Byl by to býval napsal. _____________________________________________________.
Chtěla by tu knihu mít. _____________________________________________________.
Byl bys jim něco dal na památku. ____________________________________________.
Byla bych je bývala navštívila. ______________________________________________.
IX.
a) 1. osoby množného čísla
b) 2. osoby jednotného čísla
c) 2. osoby množného čísla.
Kdybych si pospíšila, dostala bych se na nádraží včas.

Nesměl bych se na to ptát.

a) _______________________________________.

a) _______________________________________.

b)_______________________________________.

b)_______________________________________.

c) ____________________________________.

c) ____________________________________.
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Byl bych si toho také všiml.

Kdybych si byla koupila míč, mohla bych si s ním hrát.

a) _______________________________________.

a) _______________________________________.

b)_______________________________________.

b)_______________________________________.

c) ____________________________________.

c) ____________________________________.

X.

maluji - _________________________________________________________________
vidíte - __________________________________________________________________
vyčistili - ________________________________________________________________
XI.
a) Malujeme, malba, malovat, malující, malovaný, být namalován, malebně, výmalba, vymalovat, vymalujete, malíř, malířský,
zmalovat.
b)
2. os. č. j. rozkazovací způsob – ______________________________________________
1. os. č. mn. podmiňovací způsob přít. – _______________________________________
2. os. č. mn. rozkazovaní způsob – ____________________________________________
3. č. j. podmiňovací způsob min. – ____________________________________________
c)
Os.

číslo

způsob

čas

Půjčit si

2.

j.

oznam. min.

____________________________________

Přát si

1.

mn.

podmiň. min.

____________________________________

Najíst se

2.

j.

oznam. min.

____________________________________

Vrátit se

3.

mn.

podmiň. přít.

____________________________________

Dívat se

3.

j.

oznam. min.

____________________________________

XII.
ptal jsem se _____________________,

koupil jsem si ____________________________,

obrátil jsem se ____________________,

pospíšil jsem si __________________________,

učil jsem se _____________________,

vrátil jsem se ____________________________,

lekl jsem se ___________________________, četl jsem si ________________________,
XIII.
Nevím, jakým způsobem tě přesvědčit, aby ses víc snažil.
Své telefonní číslo mu nedávej!
„Pod plachetkou osoba“, kde jen jsem to slyšel?
Máš nejvyšší čas rozhodnout se, na kterou střední školu půjdeš.
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