
Plán práce pro 7. A  na týden 11.5 – 15. 5.

Mluvnice:

1. Vytisknout a nalepit do sešitu nebo přepsat: Přívlastek
2. Poslechnout si na kanále youtube : Čeština na pohodu – přívlastek 
            ( můžete i ostatní větné členy)
3. Vypracovat cvičení do sešitu : 118/2 – stačí vypsat pouze přívlastky a určit
druh
4. Další 119/3,5 – pouze změňte přívlastky
5. Pravopis:  učebnice str. 23/ 7a,b
6. V pracovním sešitě str. 49/ 1, 2a,b , 3
7. Všechny úkoly vyfotit a poslat na můj email

PŘÍVLASTEK

- Závisí na podstatném jménu, které blíže určuje
- Rozlišujeme:
- A) shodný (PKS)- stojí před podstatným jménem, shoduje se sním v pádě,

čísle i rodě
                              ( dají se spolu skloňovat)

- Ptáme se: jaký? který? čí? Kolikátý? Kolikerý?
- Bývá vyjádřen: přídavným jménem, zájmenem nebo číslovkou
- Př: černý kocour, Evin svetr

- B) neshodný (PKN) – stojí za podstatným jménem a neshoduje se sním 
v pádě, čísle a rodě ( při skloňování se nemění jeho tvar)

- Bývá vyjádřen:  Podstatným jménem, příslovcem, infinitivem
- Př: cesta lesem( jaká cesta), cesta dolů, touha zvítězit  ( jaká touha)

Literatura:

1. Čítanka: 192 – 196 přečíst a napsat do sešitu stručný obsah  textu
2. Vyhledat 6 důležitých informací k autorovi a zapsat do sešitu
3. Vlastní četba a povinná četba
4. Vypracované úkoly poslat na můj email



Sloh

Životopis

- Doplněk různých žádostí a přihlášek
- Může být psán ve větách ( souvislý životopis) nebo v bodech 

( strukturovaný životopis)
- Zahrnuje: 1. Osobní údaje – jméno, příjmení, datum a místo narození, 

bydliště, 
-                                                   telefon, email
-                   2. Dosažené vzdělání – školy, kurzy, stáže

                             3. U dospělých pracovní zkušenosti

                             4. Ostatní schopnosti a dovednosti – jazykové, práce s PS, 
řidičský průkaz, 

                                                                                             Zájmy

                             5.Doplňující informace

1. Vytisknout a nalepit do sešitu zápis - ŽIVOTOPIS
2. Přečíst v učebnici str. 168 oba životopisy
3. Napsat  své životopisy do sešitu nebo ve wordu( strukturovaný i souvislý)
4. Poslat na můj email

Mějte se moc hezky, pracujte si na úkolech a pokud byste něčemu 
nerozuměli, napište nebo volejte  Vím, že je to náročné, ale ještě to
vydržte, prázdniny už se blíží  a ti co mi dosud neposílali úkoly, 
začněte je posílat !!!




