
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 7. TŘÍDU
pro dny od 20. dubna - 24. dubna 2020 

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

MLUVNICE

 Minulý týden jsme si zopakovali vše o PŘÍSLOVEČNÉM URČENÍ (PU).
Vše o příslovečném určení 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?)        
   PUM                                                                                                          PUM

Před domem zastavil velký stěhovací vůz. Potkali jsme se v lese s našimi
                                       PUČ                                                                        PUM                              PUpodmínky

sousedy. Odpoledne jsme se chystali do divadla. Během vánice je nebezpečné
                                                                                                                                                                     PUZ

vycházet na túry do neznámých míst. Stála nehybně jako socha. 
                     PUČ                                                                                     PUM                                

Před hodinou začalo zasedání vlády. V rohu kuchyně stála bílá skříňka. 
                                    PUZ                                                 PUM                                                        PUM

Chlapec se rychle otočil a utíkal pryč. Maminka vyšla z chaty a sledovala 
                                                                                  PUmíry                                                                              PUZ                                

západ slunce. Podnikatel se velmi zadlužil. Vlajka stoupala vzhůru 
            PUM                          PUM

na stožár. Na nádraží jsme čekali na příjezd rychlíku od Prahy. 
                                                      PUpřípustky                                          PUM

Přes dlouhotrvající déšť jsme se vydali do vsi pro zásoby potravin. 
                                                                      PUČ                                  PUúčelu                                                    PUZ

Naši příbuzní k nám v neděli přišli na návštěvu. Udělal úkol dobře. 
                  PUČ                                                                    PUM                                                         PUČ

Sníh brzy roztál. Prsten ležel na dně hlubokého jezera. Včera začaly jarní
                                                  PUM                                                                    PUZ                                            PUM

prázdniny. Na dovolenou jsme se vydali na kolech. V úrodném kraji 
                                                                                                                                        PUČ                                         PUmíry         

na Hané se pěstuje převážně obilí a zelenina. Dneska jsme cvičili velmi 
PUmíry                                           Pupřípustky                              

málo. Přes nejvyšší opatrnost se mu podařilo spadnout z koně. Plachetnice 
                                                                  PUM                                                                                          PUúčelu                        

majestátně vplula do přístavu. Vrátil se z nástupiště pro jízdenku, kterou 
                                    PUM

zapomněl u kasy.                                        



 ... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY
   NA DNY od 20. 4. do 24. 4. 2020 

MLUVNICE

1. Zopakovali jsme postupně všechny větné členy.
Zopakuj si je znovu podle prezentací :-)

2. Už jste si tedy připomněli, které to jsou a jak je ve větě určíme. 
Zkusíme si 1 cvičení, kde určíme všechny větné členy i správně 
nadepíšeme jednotlivé větné členy i zkratkami. 

       PKS        POV1        PKS                        POV2        PŘS           PKS          PUM

Obecní pastýř Jakub a jeho dcera bydleli v malé chaloupce.

Jak byste měli přemýšlet:
1. Vyhledáš základní VČ – PO a PŘ……  zjistili jsme, že podmět je vyjádřený 

a několikanásobný (POV1 a POV2) a přísudek je slovesný (PŘS), 
nezapomeň nejen nadepsat, ale i spojit dvojitou čarou (znáš z dřívějšího 
ročníku)

2. Podíváš se na podmět, zda není rozvitý…. a vidíme, že POV1 je rozvit hned 
dvakrát…..jaký pastýř?(obecní), jaký pastýř(Jakub)…..jsou to tedy 
přívlastky, ale jaké? Víme, že si je musíme vyskloňovat…..
obecní pastýř, bez obecního pastýře,...s obecním pastýřem….
Pastýř Jakub, bez pastýře Jakuba,….s pastýřem Jakubem…
jak vidíme – obě slova mění koncovku, shodují se tedy, proto jsou to 
přívlastky shodné!
POV2 je také rozvitý...jaká dcera? (jeho)…..opět zjistíme druh přívlastku…
jeho dcera, bez jeho dcery,…..s jeho dcerou….(zde jde o nesklonné zájmeno, ale stojí před 
jménem, tak jde automaticky o přívlastek shodný)

3. Přejdeme k přísudku (ke slovesu)...je rozvitý?  
Zeptáme se různými otázkami, které známe z prezentací a…..
….kde bydleli? ….v chaloupce...tedy PUM

4. Zůstalo nám slovo malé….. co rozvíjí a jak se zeptáme?
Přece v jaké chaloupce?….zeptali jsme se v jaké a rozvíjí jméno...nic 
jiného to nemůže být než přívlastek….a jaký?
malá chaloupka, bez malé chaloupky,….s malou chaloupkou….
jak vidíme – obě slova mění koncovku, shodují se tedy, proto je to přívlastek 
shodný!

TAKTO BUDEŠ ZAPISOVAT DO ŠKOLNÍHO SEŠITU :-)



TAKTO JE NUTNÉ PŘEMÝŠLET I U OSTATNÍCH VĚT – TAK TO ZKUS!

• Jednotlivé věty opiš do školního sešitu (přes 1 řádek) a urči všechny VČ, 
jak na mém příkladu:

Obecní pastýř  Jakub a jeho dcera bydleli v malé chaloupce. Chalupa stála osaměle   
na konci vesnice. Jakubova dcera Bára se odmalička starala o zeleninovou zahrádku. 
Před chaloupkou jim v létě kvetly růže. Bára často pomáhala svému otci pást krávy. 
Vždy je doprovázel jejich pes Lišaj. O Báře lidé ze vsi říkali, že je divá. Ona ale byla 
statečná a pomluvám se vysmívala.

      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 – Iva Procházková – Čas tajných přání

SLOH

Minulý týden jste si zkusili vytvořit vymyšlený strukturovaný 
životopis buď na PC nebo do sešitu podle předložené ukázky. Bude se 
vám to v životě hodit :-)
Tento slohový úkol jste mi vyfocený či oskenovaný měli odeslat na email:
horska@skolahradecns.cz

Kdo odeslal, tak si jen zopakuje, jak takový strukturovaný životopis vypadá….
a kdo neodeslal – splní úkol :-)

                                                  A TO JE VŠE :-)

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



