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

26.4. 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 pondělí 26.4. 2021: Připrav na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s texty
budeme při videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol na středu 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 středu28.4. 2021: Připrav na videokonferenci samostatný PL, nebo opiš do sešitu (s texty
budeme při videokonferenci pracovat)
III. Domácí úkol na pátek zadám při videokonferenci
23.4.2021
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 pátek 30.4. 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.
Podmět je zároveň vykonavatelem děje, něco dělá, stojí ho to nějakou námahu. Podmět ovlivňuje, co se děje, sám
děj vytváří. Například:
Vlak odjíždí v 8:30.
Děti si hrály na zahradě.
O matematice jsme psali test.
Kočka vylezla na strom.
Ptáci odlétají do teplých krajin.
Petr a Michal každou sobotu hrají tenis.
Učitel chválí žáka.
Vlk sežral Karkulku a babičku.
II.
Podmět není konatelem děje, je dějem pouze zasažen, trpí ho. Aktivně se na něm nespolupodílí. Tento rod vyjadřuje,
co dělá někdo jiný než podmět. Konatel děje je často vyjádřen 7. pádem, někdy však ve větě nemusí být vůbec.
Například:
Žák je chválen učitelem.
Karkulka a babičky byly sežrány vlkem.
Pošta byla odeslána hned ráno.
Hodně se o tom mluví.
III.
a) sloveso být + příčestí trpné (tzv. opisný tvar)
b) sloveso + se (tzv. zvratný tvar)
IV.

Dům byl postaven v roce 1920.
Všechny pokoje byly už uklizeny.
Testy budou opraveny během tohoto týdne.
Chlapec byl za špatnou známku bit.
V zoologické zahradě jsou chována vzácná a ohrožená zvířata.

V.

Vyrobilo se jich tisíc kusů.
Hodně se o tom mluví.
V tomto roce se prodalo nejvíce knih za posledních deset let.
Natáčí se o ní dokument.
Smlouvy se podepisují u notáře.
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VI.

Balíček byl doručený Českou poštou.
Dopis byl napsán něčí rukou.
Oběd byl uvařen velmi dobře.
Pohádka byla odvyprávěna mojí babičkou.
Svačina byla hotova.
Listí bylo shrabáno.
Strom je očesán.

Nakreslilo se pět kraslic.
Mluví se o tom.
Vloni se prodalo jen pár výtisků.
Letadlo nepočká, odlétá totiž přesně v 8:00.
Studenti se ve škole učili o podstatných jménech.
Kočka chytila myš.
Pavel s Petrem slavili svátek.

VII.

1. …
a) Podmět je původcem děje.
Slovesný tvar vyjadřuje to, co činí podmět. _____________________________
b) Podmět není původcem děje.
Slovesný tvar vyjadřuje to, co činí někdo jiný než podmět. _________________
2. …
Rod činný

Rod trpný
Chlapci vyhráli turnaj.
Předseda byl zvolen jednomyslně.
Sportovní turnaj se koná odpoledne.
Škodu nám uhradí pojišťovna.
Knihy se prodávají v knihkupectví.
Nápisy vytiskli větším písmem.
Peníze vám budou vyplaceny bankou.

3. …
Prach z ulic byl smyt deštěm. _______________________
Dříve se stavělo více nových domů. __________________
Školní akademie se koná v 17 hodin. _________________
Okno bylo rozbito průvanem. _______________________
Vstupenky jsou vydávány v pokladně. _________________
Silnice byla nově opravena. _________________________
Dnes se hraje Prodaná nevěsta. ______________________
4. …
Rod činný
Rod trpný
Toto zboží se stále prodává.
Nezlobíš se na mě?
Dveře se potichu otevřely.
Kniha se čte jedním dechem.
Otužilci se koupou ve Vltavě i v zimě.
Tyto hodinky se zpožďují.
5. …
Na louce u řeky jsme postavili stany. _______________________________________
Zraněného budou převážet do nemocnice. __________________________________
Knihy půjčujeme každé úterý. _____________________________________________
Na ulici už rozsvítili světla. ________________________________________________
V televizi vysílají fotbalové utkání. _________________________________________
Ve válce porazili Německo spojenci. ________________________________________
Zámek Lednice hojně navštěvují turisté. ____________________________________
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Přehrady obvykle stavěli na velkých řekách. __________________________________
6. …
a) Nesen, nesena, neseno, neseni, neseny ___________
b) Dělán, dělána, děláno, děláni, dělány
___________
c) Umyt, umyta, umyto, umyti, umyty
___________
7. …
Napomínat - ________________ _________________________________________
Přijmout - ________________ _________________________________________
Stavět
- ________________ _________________________________________
Vyrábět - ________________ __________________________________________
Poškodit - ________________ __________________________________________
Upozornit - ________________ __________________________________________
8. …
Přišel jste _____________________________________________________________
Bylo umyto ____________________________________________________________
Zavolali bychom ________________________________________________________
Rozpláču se ___________________________________________________________
Se vyvážejí __________________________________________________________
Pište _________________________________________________________________
VIII.
Pokoj uklidili už včera. _______________
Dnes se v Národním divadle hraje opera Libuše. _________________
Na sídlišti bylo postaveno mnoho domů. _______________
V Praze uzavřeli významnou mezinárodní dohodu. _________________
V řece byla spatřena obrovská štika. ______________
Výlet nám pokazilo deštivé počasí. __________________
IX.
Cedulka byla již předtím (odtrhnout) ………………………………….
Všechny stopy již byly (zahladit) ……………………………………….
Vlak je (opozdit) …………………………………………………………
Z knihy byla (vyjmout) …………………………………. jedna kapitola.
Návrh byl jednohlasně (přijmout) ……………………………………….
X.
Vstupné bylo zvýšeno o 3 koruny. ______________________________________________
O tom se diskutuje již léta. ____________________________________________________
Maminka otrhala všechny květiny. _____________________________________________
Tento dům je stavěn firmou Neobau. ___________________________________________
V létě prodlouží prohlídkovou trasu. ___________________________________________
XI.
1.
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Děvčata byla (umýt, vyznamenat, napálit, obléknout, přijmout) __________________________________________
Koně byli (zapřáhnout, vysušit, ošetřit, pohladit, pobídnout)___________________________________
Pařezy byly (ponechat, odvést, vyvrátit, zpracovat, odnést)______________________________________________
Martina byla (obvázat, uštknout, vybídnout, oslovit, uzdravit)_________________________________________
Šimon byl (uchvátit, prohlásit vítězem, pochválit, napomenout, unést)______________________________________
2.
ukrýt - (1.os, č.mn., zp. ozn., čas bud, rod trp.)
pospíšit si - (2.os., č.j., zp. pod., čas přít., rod čin.)
zamítnout - (3.os., č.mn., zp. ozn., čas min., rod trp.)
zpívat si - (2.os., č.mn., zp. pod., čas min., rod čin.)
kopírovat - (1. os., č.j., zp ozn., čas bud., rod čin.)
3.
Petra byla přijata na vysokou školu.
Do obuvi přivezli nové zboží.
V pátek večer hrají nové představení.
Žákovská knížka nebyla podepsána rodiči.
Nejvyšší strom v lese byl poražen.
Učitel nám představil nového žáka.
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