
Český jazyk 7. ročník – 6. 4. – 8. 4.  

Milí žáci, milí rodiče, v případě jakýchkoli otázek či problémů mě můžete kontaktovat 

na mailu gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz nebo přes messenger. ☺ 

 

MLUVNICE 

Pokračujeme v: Rozvíjející větné členy  

• Připomeňte si předmět: 

Na jakých slovních druzích předmět závisí? 

Jak se na něj ptáme? 

Najdete v těchto větách předmět? 

 Ondra běžel za Katkou. Okradli mě. Přál si utéct. 

Pokud jste na některou z těchto otázek neznali odpověď, je třeba, abyste se vrátili ke s. 83 a 

zaměřili se na procvičování předmětu. 

• Sami si zkontrolujte, zda jste na otázky testu č. 18 na s. 85 (bez otázek č. 7, 8 a 9) 

odpověděli správně: 

1. C, 2. A, 3. B, 4. B, 5. C, 6. D, 10. D, 11. B, 12. D, 13. A, 14. C 

Snažte se pochopit, proč jste případně udělali chybu. Klidně mi napište, vysvětlím. I 

telefonicky přes messenger. ☺ 

• Do sešitu zapsat:  

Přívlastek  

Přívlastek shodný a neshodný - opište si do sešitu poučku ze s. 94. 

Tuto poučku 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, že přívlastek závisí na podstatném jméně!!! 

Úkol – doplnit k následujícím podstatným jménům (písemně do sešitu) vždy přívlastek 

shodný a neshodný (podle mého vzoru): 

milá sedmačka z Nedvědice 

úžasné auto s elektromotorem 

…………………… dort ………………………… 

…………………… mobil ………………………… 

……………………… šaty ………………………… 
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• Úkol – do sešitu napsat cvičení 94/3 

 (Správnost si sami zkontrolujte s pomocí Internetové jazykové příručky. 

https://prirucka.ujc.cas.cz/) 

• Opakovací úkol k zaslání na můj mail do 15. 4.2020. 

 Napište mi svoje věty (přesně 5 vět + jeden větný ekvivalent) podle následujícího zadání:  

V pořadí první věta bude věta dvojčlenná, v pořadí druhá věta bude věta jednočlenná, 3. 

větný ekvivalent, 4. věta s přísudkem slovesným jednoduchým, 5. věta s přísudkem 

slovesným složeným, 6. věta s přísudkem jmenným se sponou.  

Pro procvičování větných členů zkuste www.skolasnadhledem.cz (Zadejte postupně 

následující kódy: 446050,446051, 446052 – 57.) 

Pro další procvičování (pravopis, věty podle postoje mluvčího, věty dvojčlenné, jednočlenné, 

větné ekvivalenty) DOPORUČUJI www.skolaposkole.cz. Nejprve je tam vždy vysvětlení 

(pro zopakování), pak teprve následují cvičení. (Najdete tam i výše zmíněné větné členy.) 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

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

Humanismus v české literatuře  

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

doladíme. A volné chvíle věnujte i knížkám! ☺  

 

SLOH 

Děkuji všem, kteří mi již poslali svůj ŽIVOTOPIS. ☺  

(Prodlužuji termín pro zaslání do 15. 4. 2020.) 
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 A užijte si Velikonoce!   ☺ 

 

 


