
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 7. TŘÍDU
pro týden od 23. do 28. března 2020

Nejdříve se vrať k úkolům z minulého týdne, 
znovu si je projdi a oprav!!!

MLUVNICE 

1. Máš doplněný do školního sešitu zápis podle prezentace, která 
byla přiložena?

Za úkol bylo:
2. Vypracovat cvičení do školního sešitu – soustředěně zkontroluj!

učebnice s. 76/cv.2a
např.: Ve středověku nebyly bratrovražedné boje o trůn žádnou výjimkou. (věta dvojčlenná)

učebnice s. 77/cv.5a,b
např.: Mám kašel a rýmu. (věta dvojčlenná) 
          Hurá! (větný ekvivalent – citoslovce)
U zadaných úkolů jste měli využít zápisu ze sešitu dle předložené prezentace.

    2. Procvičovali jste každý den pravopis na webové stránce:
http://cestina.diktaty.cz/  ???????

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečetli jste po částech nahlas a nahlas převyprávěli obsah – 
Čítanka – Bohumil Hrabal: Maminčiny oči ??????

http://cestina.diktaty.cz/


 SLOH

Charakteristika 
Do slohového sešitu napiš charakteristiku některého člena tvé rodiny (máma, táta, 
sestra, bratr, babička, dědeček, teta, strýc, prostě někoho blízkého).
(nezapomeň na jednotlivé odstavce – charakteristika vnější, vnitřní, přímá, nepřímá, tvůj vztah k 
osobě,…..výběr slov!)….délka 1 až 1,5 strany.  Máš?????

 ... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY   NA TÝDEN 23. - 29. 3. 2020 

MLUVNICE

Vzhledem k tomu, že se budeme učit druhy vedlejších vět, zopakujeme
si nejdříve větné členy, které již máš umět z předchozích let. Začneme 
základními větnými členy (podmět a přísudek). Pro zopakování 
zasílám prezentaci, kterou si 

• buď vytiskni a nalep do školního sešitu 

• nebo opiš do školního sešitu 

• a hlavně zopakuj (jestliže už neznáš – nauč se). 

Rada: U zadaných úkolů využij prezentaci.

1. Vypracuj cvičení do školního sešitu: 

● Přepiš, podtrhni základní skladební dvojici - podmět a přísudek (čára + vlnovka) + 
zapiš, zda jde o podměty a přísudky holé, rozvité nebo několikanásobné:

POV                 PŘS

např.: Bratr (holý) hraje (rozvitý) na housle.

Na zahradě kvetly pampelišky a sedmikrásky. Krávy a ovce se pásly na louce. Lvi se v kleci 
povalovali. Kapky deště bubnovaly na okna. Jirka kašlal a kýchal.



• učebnice s. 80/cv.2a - přepiš do školního sešitu a podtrhni podmět (rovná čára)

• učebnice s. 81/cv.1a - přepiš do školního sešitu, podtrhni přísudek (vlnovkou) a urči 
jeho druh:

např.: Kniha se mi velmi líbila. (slovesný)

2. Pokračujte v procvičování každý den pravopisu na webové 
stránce sami, jak jste zvyklí již od září ze školy:
http://cestina.diktaty.cz/  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečti po částech nahlas a nahlas převyprávěj obsah, 
obsah o 10 až 15 větách zapiš do literárního sešitu (samozřejmě nadpis bude 
jméno autorky a název) – 

Čítanka – Eduard Bass: Cirkus Humberto
(existuje filmové zpracování – znáš?)

 SLOH

Charakteristika 
Do slohového sešitu jste minulý týden napsali charakteristiku některého člena tvé 
rodiny (máma, táta, sestra, bratr, babička, dědeček, teta, strýc, prostě někoho 
blízkého).
(nezapomeň na jednotlivé odstavce – charakteristika vnější, vnitřní, přímá, nepřímá, tvůj vztah k 
osobě,…..výběr slov!)….délka 1 až 1,5 strany.  

Nafoť nebo oskenuj nebo nejlépe přepiš na PC a pošli mi na email 
se svým jménem :-):     horska@skolahradecns.cz 

mailto:horska@skolahradecns.cz
http://cestina.diktaty.cz/

