
7.B – ČJ od 30. 3. – 3. 4.  

 

Pondělí 

Mluvnice 

Přísudek 

1) Zhlédněte video: https://www.youtube.com/watch?v=Zj6y9wlT5Ms&t=10s 

2) Učebnice s. 81 – přečtěte si tabulku a zapište do sešitu to nejdůležitější 

3) Cvičení s. 81/ 1a – z prvních 8 vět vypište do sešitu přísudky a určete jejich druh ( slovesný, 

jmenný se sponou, jmenný beze spony) 

4) Cvičení s. 81/ 2 – tužkou do učebnice, neryjte, doplňte vhodné přísudky 

 

 

Úterý 

Literatura 

 

Ve skupině na WhatsApp posílám četbu na pokračování – Hra na Betsy Bowovou, vím, že někteří 

čtete a baví vás to, proto budu posílat až do konce knihy. 

Do povinné četby čtěte cokoli, hlavně čtěte. Zapište si do čtenářského deníku vše, co jste přečetli, 

můžete si tam zapsat i kvalitní filmy, co jste viděli. Můžete si napsat i srovnání kniha a film, pokud 

zhlédnete film, který jste četli. Samozřejmě si pak zapište i Hru na Betsy Bowovou, kdo čte. Znovu 

opakuji, že čtenářský deník je váš a jednou vám pomůže třeba u maturity. 

Řešení jsem k úkolům neposílala, ale pokud nějaké budou, tak řešení pošlu. 

 

Úkol: 

1) Čítanka s. 96 – 100 – přečíst a odpovědět na tyto otázky: 

- Jak studenta pobyt ve Faustově domě ovlivnil? 

- Proč si student nevážil toho, co mu dům poskytl? 

- Faust i student se snažili navázat kontakt s nadpřirozenými bytostmi. Srovnejte důvody, 

které je k tomu vedly. 

2) Zapište si do sešitu, kdo byl Alois Jirásek – s. 101 

3) Vyzkoušejte si tento testík na autory a jejich díla: https://testi.cz/testy/literatura/literatura-

autori-a-jejich-znama-dila/?sug 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj6y9wlT5Ms&t=10s
https://testi.cz/testy/literatura/literatura-autori-a-jejich-znama-dila/?sug
https://testi.cz/testy/literatura/literatura-autori-a-jejich-znama-dila/?sug


Středa 

Mluvnice 

 

Rozvíjející větné členy 

Předmět 

 

1) Zhlédněte video: 

https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU&list=PLT5OcYhJUHgYqzhly1OPCr4HbE20

O7tJj 

2) Učebnice s. 82/ tabulka nahoře – přečíst a zapsat 

3) Zhlédněte video: https://www.youtube.com/watch?v=8l6TdPYqOXw od začátku do 2:48 

4) Učebnice s. 82/ tabulka dole – přečíst a zapsat 

5) Učebnice s. 83/ 1 tužkou do učebnice 

6) Učebnice s. 83/2 tužkou do učebnice 

 

Pátek 

Sloh 

Dnes se podíváte na životopis. 

Samostatná složka v materiálech domácí příprava-7.B – projděte celou prezentaci a odpovědi na 

úkoly na konci pište do svých sešitů. Je tam úkol pantomima, tak ten vynechte. 

 

 

 

Milí žáci, 

Doufám, že se Vám při samostudiu daří. Většina z vás je ve skupině na WhatsAppu, takže už víte, že 

mi máte napsat na email, či mobil, jak se vám daří, jak vám jde učení, jestli máte nějaké připomínky, 

nebo vám chybí nějaká zpětná vazba apod. Odpovědi čekám od všech a co nejdříve.  

S návratem do školy to nevypadá úplně dobře, proto se musí každý z vás snažit a využívat veškeré 

možné zdroje ke studiu. Pokud je na vás samostudium těžké, nemá vám, kdo pomoci, snažte se plnit 

alespoň základní věci – číst zadání, látku, zkusit zapsat zápis apod. Hodnotit vás za práci doma 

nebudeme a není naším cílem, aby za vás či s vámi pracovali vaši rodiče. Snažte se a vyplňte jen to, co 

je ve vašich silách.  

Mějte se hezky a hodně zdraví. 

p.uč. Pištělková 
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