
4. 5. 2020
Zadání domácí práce - 7. třída

Hlavním tématem tohoto týdne budou druhy přísudku. 
Z literatury procvičíme práci s textem – opět budeme pracovat s textem Karla Jaromíra Erbena.

!!! Online hodina je v úterý 5. 5. 2020 od 10 hodin. Heslo zůstává stejné. Kdo neví, jak na 
to, pošlu těsně před hodinou odkaz do emailu. Přes ten se snadno přihlásíte.
Případně mi napište, domluvíme se, pomůžu s připojením apod.
Účast je samozřejmě povinná. Když byste se nemohli zúčastnit, napište mi omluvenku.

Přehled všech úkolů 8. týdne:
1. Zapište si, nebo si přelepte přehled do tahákového sešitu
2. Vypracujte zadaná cvičení ve třídě na „umíme česky“
3. Vyplňte 2 testíky, které vám pošlu e-mailem. (Druhy přísudku a literaturu)
A to bude pro tento týden všechno. :-)

1. Přehled do takáhového sešitu

Druhy přísudku

1. Přísudek slovesný (jednoduchý, složený) = vyjádřen slovesem

• jednoduchý = tvar jednoho slovesa (Pracuji.)

• složený = modální sloveso + infinitiv (Chci spát.)

složený = fázové sloveso + infinitiv (Začínám psát.)

2. Přísudek jmenný se sponou = vyjádřen sponovým slovesem a jménem (Je nemocný.)

3. Přísudek jmenný beze spony = vyjádřen jménem - sponové sloveso chybí (Kniha přítel 

člověka.)

4. Přísudek citoslovečný = vyjádřen citoslovcem (Vrabec frr.)

_____________________________________________________________________________

Slovesa sponová: být, bývat, stát se, stávat se

Slovesa modální: moci, muset, smět, mít, chtít

Slovesa fázová: začít, začínat, zůstat, zůstávat, přestat, přestávat

_____________________________________________________________________________

· Nalepte, nebo přepište do tahákového sešitu, naučte se!, vyfoťte a pošlete na adresu 
polepycj@seznam.cz. 

Termín odevzdání: 7. 5. 2020

3. Vypracujte všechna zadaná cvičení ve třídě na internetu – Umíme česky.

- termín opět do čtvrtka do večera  (7. 5. 2020), v pátek je opět státní svátek



4.  Vypracujte testík z mluvnice a vypracujte otázky k testu z literatury

- pošlu Vám odkaz na test e-mailem (2x)

- 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 7. 5. 2020


