
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 7. TŘÍDU
pro dny od 14. dubna - 17. dubna 2020 

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

MLUVNICE

 Minulý týden jsme si zopakovali vše o PŘEDMĚTU (PT).
Vše o předmětu jsem vám znovu napsala.

Na tyto znalosti budeme navazovat právě při určování vedlejších vět.

Máš zapsáno či nalepeno ve školním sešitě a zopakováno?

Ve školním sešitě máte mít vypracováno toto cvičení:
(dodržovali jste při zápisu příklad ode mne?)        

• učebnice s. 83/cv. 2a  např.:  Počítače nám zajistily lepší podmínky pro výzkum.                    

 ... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY
   NA DNY od 14. 4. do 17. 4. 2020 

MLUVNICE

Začali jsme společně opakovat větné členy, abychom mohli zahájit učivo 
určování druhů vedlejších vět. Nejdříve jsme zopakovali základní větné členy – 
podmět a přísudek, pak jsme začali s rozvíjejícími větnými členy. Prvním byl 
PŘÍVLASTEK (rozvíjí jméno), dále to byl PŘEDMĚT(rozvíjí sloveso). 
Dnes si zopakujeme PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ.

PT 3.p. PT 4.p.



Zapiš nebo vytiskni a nalep do školního sešitu tyto informace:



Máš úhledně zapsáno ve školním sešitě?



1. Zkusíme to nyní na cvičení – vracej se k zápisu, neboj, zvládneš to!
(dodržuj při zápisu příklad ode mne!):

                                                   

• Opiš cvičení do školního sešitu a urči PU – správně zkratkami 
nadepiš:

Před domem zastavil velký stěhovací vůz. Potkali jsme se v lese s našimi 
sousedy. Odpoledne jsme se chystali do divadla. Během vánice je nebezpečné 
vycházet na túry do neznámých míst. Stála nehybně jako socha. Před 
hodinou začalo zasedání vlády. V rohu kuchyně stála bílá skříňka. Chlapec 
se rychle otočil a utíkal pryč. Maminka vyšla z chaty a sledovala západ 
slunce. Podnikatel se velmi zadlužil. Vlajka stoupala vzhůru na stožár. Na 
nádraží jsme čekali na příjezd rychlíku od Prahy. Přes dlouhotrvající déšť 
jsme se vydali do vsi pro zásoby potravin. Naši příbuzní k nám v neděli 
přišli na návštěvu. Udělal úkol dobře. Sníh brzy roztál. Prsten ležel na dně 
hlubokého jezera. Včera začaly jarní prázdniny. Na dovolenou jsme se 
vydali na kolech. V úrodném kraji na Hané se pěstuje převážně obilí a 
zelenina. Dneska jsme cvičili velmi málo. Přes nejvyšší opatrnost se mu 
podařilo spadnout z koně. Plachetnice majestátně vplula do přístavu. Vrátil
se z nástupiště pro jízdenku, kterou zapomněl u kasy.

      3.  Pokračujte každý den sami v procvičování pravopisu na webové
stránce, 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 – Můžou tě i zabít

SLOH

Zkus si vytvořit vymyšlený strukturovaný životopis buď na PC nebo 
do sešitu podle předložené ukázky. Bude se ti to v životě hodit :-)
Tento slohový úkol mi vyfocený či oskenovaný odešli na email:
horska@skolahradecns.cz

nezapomeň napsat v emailu své jméno

PUM

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



