
Český jazyk 7. ročník – 25. 5. – 29. 5.   

POZOR! Konzultace přes Teams! Pro zájemce ve čtvrtek 28. května od 9. 00 hod.!!! 

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

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

 

MLUVNICE 

 Děkuji všem, kteří poslali domácí úkol (99/3).  

 

Připomínám: 

 Podívejte se na následující vysvětlení doplňku:  

https://www.youtube.com/watch?v=E4AR6pbHIPE 

https://www.youtube.com/watch?v=llfQhPzWYAE 

 

Tady si doplněk znovu připomeňte a procvičte:  

https://www.umimecesky.cz/cviceni-doplnek 

 

 Připomeňme si teď všechny větné členy (Zapište si to pro zopakování takto souhrnně i 

do sešitu.):  

Základní větné členy – podmět + přísudek 

Rozvíjející větné členy - předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk 

 

 Prolistujte si prosím znovu svůj sešit se všemi poučkami o větných členech, pročtěte si 

je, podívejte se na příklady.  

 

 Prostudujte si následující přehled větných členů (Kdo chce, tabulku si může 

vytisknout/přepsat do sešitu.):  

https://www.pravopiscesky.cz/vetne-cleny-prehled-pra-1137-8157.html4 

 

 Tady máte dokonce trošku interaktivní video, kde vám krásně všechno ještě jednou od 

základu vysvětlí (Můžete si tam vyzkoušet i grafický zápis věty jednoduché.). 

https://www.youtube.com/watch?v=XZhSt8FCUQo 

 

 Souhrnně větné členy procvičujte např. tady:  

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny 

 

 Povinný úkol k zaslání na můj mail tentokrát mít nebudete, abyste měli dostatek času 

právě na zopakování si a procvičování větných členů. Sami se můžete zaměřit na to, 

co vám ještě třeba úplně nejde. Tak ať se vám to daří!   
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 

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

(V 18. stol. se ve Francii objevuje … na nedostatky soudobého života.) Krylova už ne.  

 

 Tady si můžete poslechnout ukázku – třeba před spaním :  

https://www.youtube.com/watch?v=giyP2WyqImw. 
 

 

Čtěte si pro radost.   

(Stále ještě nemám domyšleno, jak to bude s tou naší besedou nad Shakespearem a týmovými 

referáty. Určitě ale nepočítejte s tím, že to „vyšumí“.  Pravděpodobně to budeme muset řešit 

přes mail… Stále vyčkávám, pořád doufám, že se ještě v tomto školním roce uvidíme.) 
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