
27. 4. 2020
Zadání domácí práce - 7. třída

Hlavním tématem tohoto týdne budou opět věty jednočlenné,dvojčlenné, větný ekvivalent. 
Procvičíme si znalosti o slovesech. 
Ráda bych se s vámi začala také vídat prostřednictvím internetu.
A pak nesmíme zapomínat na pravopis a literaturu.
Takže zase hezky popořadě a postupujte prosím hezky od prvního úkolu až k poslednímu. Žádný 
nepřeskakujte. ;-)

1. Přihlaste se do kurzu českého jazyka v G Suite (Google Classroom)
2. Vypracujte cvičení ve třídě na „umíme česky“
3.. Vyplňte testík, který vám pošlu e-mailem. Bude fungovat stejně jako ten minulý z literatury

A to bude pro tento týden všechno. :-)

1. Přihlášení do kurzu

• Někteří jste se už přihlásili, takže máte práci skoro hotovou. :-)

• Pro ostatní -  na internetu se přihlaste svojí školní e-mailovou adresou do Google učebny 
(adresa je jmeno.prijmeni@skolapolepy.cz). Heslo už jste si vytvořili, když jste vše 
zakládali s panem učitelem Saňou. Pak se Vám tam objeví kurzy – vyberte si ČJ – 7. třída
a pouze kliknete na „Zapsat se“

• Ráda bych se s vámi začala vídat prostřednictvím služby  Google Meet. Pošlu Vám e-
mailem návod jak na to. Potřebujete přístup k internetu v počítači, nebo v telefonu. 
Udělejte si čas ve čtvrtek dopoledne – 30. 4. 2020 od 9 hodin. Uděláme si takovou první 
zkušební hodinu, vyzkoušíme si to a možná se i něco málo budeme učit z češtiny. :-) 

2. Vypracujte cvičení ve třídě na Umíme česky. 

· Mohlo by vám trochu dělat potíže cvičení s neosobními a osobními slovesy. Tam vlastně 
hledáte podmět. Kdo, co dělá? Když podmět určíte, je to sloveso osobní (pro nás známá věta 
dvojčlenná). Když podmět nelze určit, je to jakési ONO, pak je sloveso neosobní. (Pro nás 
známá věta jednočlenná). 

Např. 

1. Nese stůl. (Kdo, co nese stůl? Odpověď ona, on, ono…  prostě někdo…… tedy osobní 
sloveso, věta dvojčlenná.)

2.  Kouří se z komína. (Kdo, co se kouří z komína? ONO – nevíme kdo. …. tedy neosobní 
sloveso, věta jednočlenná.)

3.  Vypracujte testík z mluvnice (věty jednočlenné, dvojčlenné a větný ekvivalent)

- pošlu Vám odkaz na test e-mailem, tentokrát už víte, co čekat

- na začátku testu musíte vyplnit svůj e-mail – vyplňte prosím ten, na který jsem test odeslala

- pozor, test lze odeslat jen jednou

- když by něco nefungovalo, hned mi napište, vyřešíme to společně

- termín odevzdání 30. 4. 2020
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