
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 7. TŘÍDU
pro týden od 30. března – do 5. dubna 2020

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

MLUVNICE

Vzhledem k tomu, že se budeme učit druhy vedlejších vět, začali jsme 
opakovat nejdříve větné členy, které již máš umět z předchozích let. 
Začali jsme základními větnými členy (podmět a přísudek). Pro 
zopakování jsem zaslala prezentaci, kterou si měl/a 

• buď vytisknout a nalepit do školního sešitu 

• nebo opsat do školního sešitu 

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

Rada zněla: U zadaných úkolů využij prezentaci.

1. Vypracovali jste cvičení do školního sešitu? – soustředěně zkontroluj!

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

POV                 PŘS

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

                                 PŘS                                          POV1                  POV2                                                      POV1       POV2      
Na zahradě kvetly (rozvitý PŘ) pampelišky a sedmikrásky (několikanásobný PO). Krávy a ovce 
                                                                PŘS                                                            POV                                                         PŘS                  

(několikanásobný PO)se pásly na louce(rozvitý PŘ). Lvi (holýPO) se v kleci povalovali(rozvitý 
                 POV                                                            PŘS                                                                POV                                  PŘS1              PŘS2

PŘ). Kapky deště (rozvitý PO) bubnovaly na okna (rozvitý PŘ). Jirka (holýPO) kašlal a kýchal 

(několikanásobný PŘ).

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



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

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

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

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečetli jste po částech nahlas a nahlas převyprávěli obsah??? – 
obsah o 10 až 15 větách zapsali do literárního sešitu ?(samozřejmě nadpis byl jméno autorky a 
název) – 

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

 SLOH

Charakteristika - Nafotili nebo oskenovali nebo nejlépe přepsali na PC a
poslali mi na email podepsané svým jménem :-)???   

JE HODNOCENO ZNÁMKOU!!!!
     horska@skolahradecns.cz 

 ... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY   
NA TÝDEN od 30. 3. do 5. 4. 2020 

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


MLUVNICE

Tento týden si zopakujeme vše o PŘÍVLASTKU (PK).
Protože vím o vašich nedostatcích z dřívějška – vše o přívlastku zde znovu napíši.

Opět si zápis zaznamenej do školního sešitu – buď opiš nebo oskenuj a nalep. Na tyto znalosti
budeme navazovat právě při určování vedlejších vět.

Zkratka RVČ znamená rozvíjející větný člen.

DÁL V ZÁPISU 
VYSVĚTLENO BLÍŽE



Nyní ti tady napíši, jak právě při skloňování poznáš, zda je PK shodný či neshodný….

PK shodný PÁD PK neshodný

číslo jednotné

mal  é kotě 1. paprsek slunce

malého kotěte 2. paprsku slunce

malému kotěti 3. paprsku slunce

mal  é kotě 4. paprsek slunce

malém kotěti 6. paprsku slunce

malým   kotětem 7. paprskem slunce

číslo množné

malá koťata 1. paprsky slunce

 malých koťat 2. paprsků slunce

malým koťatům 3. paprskům slunce

malá koťata 4. paprsky slunce

malých koťatech 6. paprscích slunce

malým  i koťaty 7. paprsky slunce

     !  skloňuje se PK i jméno  !                                   !  skloňuje se pouze jméno  !

PK může být
➢ holý     např.:  malé kotě
➢ rozvitý  např.:                     velmi malé kotě

                                   

➢ několikanásobný  např.:  malé a roztomilé kotě

Máš zapsáno či nalepeno ve školním sešitě a zopakováno?
Zkusíme to nyní na cvičení – vracej se k zápisu,

neboj, zvládneš to!

PKS
PKS PKS

PKS PKS1 2



Rada: U zadaných úkolů využij předchozího zápisu.
1. Vypracuj cvičení do školního sešitu (dodržuj při zápisu příklad ode mne!) 

                                                                       PKS                     PKN

• učebnice s.84/cv.1a  např:           zurčící   potok    u lesa

                                                                               PKS                                                         PKS

• učebnice s.85/cv.3  např:  Ve výletní restauraci byly k dostání mořské ryby.

• učebnice s.86/cv.7  (Rovnou čarou podtrhni přívlastky postupně rozvíjející, vlnovkou 
podtrhni přívlastky několikanásobné.) Vynechej větu „Znenadání se přede mnou….“..je pro vás 
složitá!)

2.  Každý den pokračujte v procvičování 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 -
Čítanka – Ota Pavel: Koncert a Moje první ryba

 SLOH

Charakteristika 
Zopakuj si (ústně), co je charakteristika vnější, vnitřní, přímá, nepřímá,…

Vyzkoušej si příklady. 

http://cestina.diktaty.cz/

