
Český jazyk – 7.A

1. Vytisknout a nalepit do sešitu nebo opsat ( školní sešit 
mluvnice):
Věty jednočlenné ( bezpodmětné)
- Nemají základní skladebnou dvojici ( podmět a přísudek)
- Základem je slovesný tvar určitý
- Nejčastějšími typy jsou věty vyjadřující stavy a jevy:

Tělesné: Bolí mě v zádech. ( ono)
Přírodní jevy: Stmívá se. (ono) Zahřmělo (ono)
Duševní stavy: Je mi smutno ( ono)
Smyslové vjemy: Hučí v kamnech (ono)

- (ono) není podmět nevyjádřený – pomůcka při určování
- Dalším typem jsou infinitivní věty: Neskákat do vody!

          Věty dvojčlenné

- Mají základní skladebnou dvojici (podmět a přísudek), které 
mohou být holé nebo rozvité:
Viděla jsem krásný obraz.
Na hodině jsme probírali těžkou látku.

Větný ekvivalent
- Nemá formu ani podmětu ani přísudku, obvykle jde pouze o 

jedno slovo, které tvoří samostatnou výpověď
- Mívá formu rozkazu, zákazu, povelu, souhlasu či nesouhlasu 

nebo citoslovečných vyjádření:
Fuj! Neklepat! Zastávka. Vztyk!



2.Přečíst žlutý rámeček v učebnici na str. 85 a porovnat 
získané informace s cv1/str.84
3. Vypracovat do domácího sešitu str.85/2,4
4.Vypracovat cv. 3/85 5,7/86 a poslat mi emailem (školní 
email – uveden v kalendáři)

Literatura
1. Přečíst str. 41-47
2. Udělat výpisky ze str. 41 o W. Shakespearovi do sešitu z 

literatury
 ( minimálně 5 důležitých informací a další 3 informace najít na 
internetu, o kterých se v učebnici nepíše)

3. Vypracuj 3 otázky za textem str. 47 do sešitu 

Sloh

1. Učebnice str. 164 – Kamarádky a k tomu cv.3a vypracovat do 
slohového sešitu

2. Napsat charakteristiku babičky nebo dědečka nebo maminky, 
tatínka – poslat mi emailem
Dejte si záležet, budu to známkovat   ať jsou samé jedničky

          Vypracovat:1. podle návodu na další stránce

                                2. každý bod osnovy bude mít svůj odstavec

                      3. snažit se neopakovat stejná slovesa 
                      4. používat často přídavná jména
                      5. užívat přirovnání i charakteristiku nepřímou
                      6. pozor na pravopis
3. Charakteristiku na další stránce vytisknout a nalepit do sešitu,
nebo opsat



Charakteristika ( Popis osoby)

Osnova:1) Úvod: Seznámení s osobou
               2) Stať: a) Vzhled osoby
                             b) Povahové vlastnosti
                             c) Záliby a koníčky
             3) Závěr: Vztah k osobě

Charakteristika vnější

- Základem je vnější popis (výška, typ postavy) a jednotlivých částí
těla ( tvar hlavy, barva vlasů, účes, barva očí, podoba nosu, 
brady a další výrazné rysy)

-  vhodné je užít i přirovnání

Charakteristika vnitřní

- Jedná se o popis vlastností a povahových rysů

Charakteristika přímá 

-  přímé pojmenování vlastnosti např. Petr je pracovitý

Charakteristika nepřímá

- Nepřímé pojmenování vlastnosti např. Petr neseděl nikdy 
s rukama v klíně

Přeji krásný a pohodový týden 


