
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 7. TŘÍDU
pro dny od 6. dubna - 8. dubna 2020 (respektuji velikonoční svátky)

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

MLUVNICE

 Minulý týden jsme si zopakovali vše o PŘÍVLASTKU (PK).
Protože vím o vašich nedostatcích z dřívějška – vše o přívlastku 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 vypracována tato cvičení:
(dodržovali jste při zápisu příklad ode mne?) 

                                                                         PKS                     PKN

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

oslavná báseň o jaru
nový domov pro sýkorky
dřevěná lavička v parku
loutkové divadlo pro děti
polní cesta mezi loukami

plaňkový plot kolem zahrady
bílá stěna pokoje

                                                                               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!)

NAD KAŽDÝM Z TĚCHTO 
ČERVENÝCH  PŘÍVLASTKŮ 

MĚLO BÝT NADEPSÁNO PKS

NAD KAŽDÝM Z TĚCHTO 
MODRÝCH  PŘÍVLASTKŮ MĚLO 

BÝT NADEPSÁNO PKN



Pokračovali jste každý den sami v procvičování pravopisu na webové 
stránce, jak jste zvyklí již od září ze školy???

http://cestina.diktaty.cz/  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Přečetli jste po částech nahlas a nahlas převyprávěli obsah -
Čítanka – Ota Pavel: Koncert a Moje první ryb

 SLOH

Charakteristika 
Zopakovali jste si (ústně), co je charakteristika vnější, vnitřní, přímá, 
nepřímá,…????

Vyzkoušeli jste si příklady????

 
... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY   

NA DNY od 6. 4. do 8. 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, minulý týden jsme začali s rozvíjejícími větnými členy. 
Prvním byl PŘÍVLASTEK (rozvíjí jméno), další rozvíjející větné členy jsou 
PŘEDMĚT a PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (rozvíjí sloveso). 
Dnes si zopakujeme PŘEDMĚT. 

Zapiš nebo vytiskni a nalep do školního sešitu tyto informace:

http://cestina.diktaty.cz/






Při určování větných členů ve větě se předmět zdá být nejjednodušší, 
ale !PAMATUJ! - KDYŽ JSTE SI UŽ OPRAVDU JISTI, ŽE SE 
NEJEDNÁ O ŽÁDNÝ JINÝ VĚTNÝ ČLEN, ROZVÍJÍ SLOVESO A 
DÁ SE NA NĚJ ZEPTAT PÁDOVOU OTÁZKOU (kromě 1. a 5. 
pádu) …..pak teprve s jistotou můžeme napsat, že se jedná o předmět 
(PT).

Zkusíme jen jedno cvičení :-)
(zapiš do školního sešitu dle mé předlohy!!!)

       

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

A TO JE VŠE :-)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PT 3.p. PT 4.p.


