Český jazyk

7. tř.

Ahoj děti, předkládám vám novou dávku češtiny. Že jste hodně rády ?
Přepište do sešitu :
Učivo : shoda přísudku s podmětem
Po v mn. čísle - r.muž. živ.

- i ( chlapci šli )

- r.muž.než.

– y (hrady stály )

- r.žen.

– y ( ženy hovořily )

- r. stř.

- a ( děvčata četla )

Po všeobecný

- i (hlásili to )

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
Obsahuje – li jeden člen r.muž. živ.

– i (Včely a čmeláci poletovali. )

Obsahuje jen jména r. stř. v mn. č.

_ a ( Housata a kachňata se batolila. )

Ostatní případy

- y (Traktory a kombajny vyjely. )

Jestliže Př stojí před několikanásobným Po může se koncovka příčestí minulého
řídit rodem nejbližšího členu Po ( Závodů se zúčastnily lyžařky i lyžaři. Závodů se
zúčastnili lyžařky i lyžaři. )

Cvičení
1. přepiš do sešitu, doplň správnou koncovku a urči základní skladební dvojice
Každý týden se ve městech konal_ trhy, na které přicházel_ lidé z celého okolí.
V krčmách se uzavíral_ obchody. Prodával_ se zde také některé potraviny a

řemeslné výrobky. V krčmě se hrál_ kostky. O výběru partnera svých dětí
rozhodoval_ ve středověku ve většině případů rodiče.

2. doplň vhodný podmět
____________ nabízely nejrůznější druhy zboží. Nad loukou se vznášeli
________ . Včera k nám na návštěvu přišly ______________. ___________ četli
před spaním dětem pohádky. Na obzoru se rýsovaly _________ . Nejkrásnější
byly ____________ při západu slunce. ____________ vzpomínali na chvíle
strávené s přáteli.

3. přepište text bez chyb
Novinové články varovali čtenáře před podvodníky. Štěně a kotě si hráli na
zahradě. Květiny ve váze se nám líbili. Tisíce diváků sledovali hokejové utkání.
Ručičky hodinek se náhle zastavili. Splašení koně náhle vybočili z dráhy . Malý
sup a orel přistály na jejich ruce. Prohlídky zámku se zúčastnili obě třídy.

4. jazykový rozbor
Při hledání ztraceného klíče v jídelně mě nenapadlo podívat se do kapsy na
rukávu.
A) urči základní skladební dvojici
B) kterým slovním druhem je vyjádřen Po
C) urči ml. kategorie pod. jm.
D) převeď větu jednoduchou na souvětí s vedlejší větou podmětnou
E) urči zájmeno- jeho druh a vytvoř základní tvar
F) vytvoř synonymum ke slovu podívat se

Poprosím vás o zaslání vypracovaných cvičení na e- mail
vladimira.cajthamlova@seznam.cz

A teď dějepis : výpisky do sešitu
Lucemburkové na českém trůně
Jan Lucemburský
Karel IV. Lucemburský
( str. 97 – 101 )
Vypracujte otázky na str. 99, 102 ( u modrých puntíků ) . A prosím opět o
zaslání na „maila“.

Vše ohodnotím !!!!

