
Český jazyk 7. ročník (MLUVNICE - do konce března) 

Opakovat věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty (viz sešit + poučky učebnice s. 71) 

Opakovat druhy vět a větných ekvivalentů podle funkce (viz sešit + poučky učebnice s. 72) 

(Nebojte, slíbená písemka bude! ) 

Připomínám: VĚTNÉ ČLENY  

Základní větné členy = přísudek a podmět  

Přísudek si dovysvětlíme po návratu do školy, ale opište si do sešitu a naučte se následující:  

poslední část poučky na s. 74 nahoře i s nadpisem = přísudek slovesný složený /tj. třetí puntík 

/; 

začátek poučky na s. 74 dole i s nadpisem  = přísudek jmenný se sponou a beze spony /tj. 

první puntík a oba puntíky  na s. 75 nahoře/. 

(Musíte umět vyjmenovat slovesa způsobová, fázová i sponová!!!) 

Domácí úkol – písemně do sešitu test č. 15 na s. 76 (bez otázek č. 14 a 15) – prosím 

s podpisem rodičů 

 

Podmět – opište si do sešitu poučku ze s. 77. Tuto si můžete i okopírovat a nalepit, ale 

v každém případě je třeba, abyste ji důkladně pročetli a snažili se všem puntíkům  

porozumět! Nejdůležitější ze všeho je vědět, jak se na podmět ptáme!!! 

Domácí úkol – písemně do sešitu test č. 16 na s. 79 (bez otázek č. 4 a 5) – prosím s podpisem 

rodičů 

Vedlejší větu přísudkovou a podmětnou si necháme až na setkání „face to face“ (troška 

angličtiny ), ale koho by to zajímalo, může na to mrknout a pak mi pomoci s vysvětlením 

pro ostatní. Viděla bych to pak i na nějakou jedničku za aktivitu.  

 

Shoda přísudku s podmětem – opište si pro připomenutí do sešitu tabulku ze s. 80 (nahoře). 

Domácí úkol – písemně do sešitu 80/1 – prosím s podpisem rodičů  

Opsat, doplnit správnou koncovku a podtrhnout základní skladební dvojici = základní větné 

členy /přísudek vlnovkou, podmět rovnou čarou/ 

Základní větné členy, ale stále i pravopis!!! procvičujte na internetu, jak jste zvyklí. (Můžete 

zkusit i nový odkaz na školních stránkách – viz Materiály do výuky.) 



SLOH – Nezapomeňte, že máte napsat ŽIVOTOPIS! Vypracujte jej, ale zatím mi nic 

neposílejte. Ještě promyslím, jak to uděláme.  

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Z mých webových stránek si opište (vykopírujte a nalepte) další zápisy: 

Dramatická tvorba  

Literatura husitská 

Období doznívání husitství 

Renesance 

Italská renesance 

Francouzská renesance 

Španělská renesance (poslední slovo = sluha) 

Pracujte na týmových referátech, připravujte se na besedu o společné četbě. Termíny 

doladíme. Snad brzy na shledanou!  

 


