
VÝUKOVÝ MATERIÁL S ÚKOLY PRO 7. TŘÍDU
pro dny od 4. května – 7. května 2020 (respektuji svátek 8. května)

Nejdříve se vrať k úkolu z minulého týdne, 
znovu si jej projdi a oprav!!!

MLUVNICE 

Za úkol bylo:
Vypracovat do školního sešitu těchto několik jednoduchých vět – určit 
všechny větné členy jako minulý týden a zapisovat stejně jako minulý 
týden! :-)

        PT            PŘS             PKS        POV

Zahradu zalévalo měsíční světlo. 

              PŘS                                 PT                  PUM      PON

Vyprovodila jsem spolužačku ke dveřím. JÁ

     POV        PKS    PKN             PŘJS

Budova naší školy je obrovská. 

      PKS     PUM        PŘS       POV

Z šedé oblohy se sype sníh. 

 POV       PŘJS         PT

Sál byl plný obrazů. 

  POV        PŘS                    PT                 PT1                   PT2

Jirka vypravoval o zájezdu chlapcům a děvčatům. 

    PKS               POV                  PUZ                     PŘS                PKS         PT

Všichni zemědělci se odpovědně připravují na žňové práce. 



 ... A NYNÍ NOVÉ ÚKOLY   
NA DNY od 4. 5. do 7. 5. 2020 

MLUVNICE

1. Tento týden navážeme na druhy větných členů a seznámíme se 
alespoň v náznaku s určováním druhů vedlejších vět. 

• Nejdříve si ale zopakuj, jaký je rozdíl mezi větou jednoduchou a 

OPAKOVÁNÍ :-)

OPAKOVÁNÍ :-)



• Nyní jsme se dostali k vedlejším větám...PAMATUJ! …..

• Tento týden si pouze všechny informace přepiš nebo nalep do 
školního sešitu, ale ne bezmyšlenkovitě, projdi si vše a přemýšlej!
Pokud se budeš soustředit, určitě základ určování druhů VV 
pochopíš a procvičováním vše nejen v letošním roce, ale hlavně v 
příštích letech doladíš :-)….je potřeba znát otázky a spojky...



 



Zkusili jste si otázky u příkladů?
Nyní máš všechno pěkně pohromadě :-)
Příští týden se budeme věnovat druhům VV po malých krůčcích dále :-)



2.  Pokračujte i nadále 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 – Indické pohádky (Král a tři zloději, O třech mudrcích, Tři přátelé)

SLOH

Vrať se k přečteným textům z čítanky, jistě jste si všimli, co jednotlivé 
příběhy spojuje a k tomu srovnej jednotlivé trojice hrdinů (jejich 
jednání, vlastnosti schopnosti)…..zapiš odpověď do literárního sešitu 
a odešli na můj email horska@skolahradecns.cz 

                                                                        datum
Indické pohádky 

1.Co jednotlivé příběhy spojuje?

2.Srovnání jednotlivých trojic hrdinů: 

Pouze jeden z Vás nezaslal oba slohové úkoly. 
V BAKALÁŘÍCH má:

N – nezasláno!!! (dej do pořádku!)

                                                  A TO JE VŠE :-)

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



