
Milé sedmačky, milí sedmáci, 

už jsme si možná navykli na jiný denní režim a způsob práce, a tak dny ubíhají rychleji. V pátek tady bude už nový 

měsíc. 

V úterý jsem se s některými slyšela, s některými i viděla. Nebylo to ovšem ideální, ale aspoň něco. Zkusíme změnit 

čas, možná nebude na sítích tak plno. I když to je jen domněnka. Teď je asi plno pořád. No a v podvečer a večer už 

chce mít každý klid.  

 Možnost online spojení.  

7. A pondělí od 13.30 do 14.15 

7. B středa od 13.30 do 14.15  

 
Kliknete na odkaz https://telekonference.eu/join/koo59k (více viz zadání ČJ 20. 4.) 

Pro konzultace, nejasnosti, dotazy k učivu, vysvětlení úkolů, ale i povídání jen tak, … 

Pořád platí možnost individuální konzultace po předchozí domluvě se mnou. 

Budeme pokračovat v opakování slovních druhů, je to učivo, které byste měli znát už 

z předchozích ročníků. Je tedy možné se podívat do starých sešitů, ale i v učebnici najdete vždy shrnutí, a 
navíc přikládám i odkazy na internetové stránky pro další osvěžení a procvičení.  

K zopakování slovních druhů jsem minulý týden připojila i přehlednou tabulku, kterou máte možnost si 
stáhnout, vytisknout a hlavně používat, když si nevíte rady. Pak je dobré využít také internetovou jazykovou 
příručku www.újč, musíte však u hledaného výrazu rozkliknout odkazy SSČ nebo SSJČ, pak se dozvíte 
k jakému slovnímu druhu výraz patří, je to tam uvedeno zkratkou, jsou tam také příklady použití slova, 
vysvětlení významu,… Navíc se Slovníkem spisovné češtiny (knihou) jsme se učili pracovat ve škole. 

Co tedy máte tento týden za úkol: Z učebnice na straně 5, cvičení a1 opište do sešitu 3 řádky (aby to 
dávalo smysl, tak buď 1., 2. a 3. řádek nebo 4., 5. a 6. řádek) a nadepište čísla slovních druhů. Pošlete ke 
kontrole starycestina@gmail.com 

V pracovním sešitě na straně 3 vypracujte cvičení c2, c3. Doplňujete koncovky podstatných jmen, vždy si 
musíte nejdříve říct, jaká bude koncovka vzoru, např. na šimpanz? =šimpanz bez šimpanze jako muž bez 
muže, na muže=na šimpanze nebo do vs? =jako do kosti…  Pozor, aby vzor byl správně, dodržovat postup: 
nejdříve rod podst., jména, u mužského i životnost, pak koncovka 1. a 2. pádu, která se musí shodovat 
s koncovkou vzoru. Ale tohle jistě umíte. procvičení https://www.pravopisne.cz/2014/09/urcovani-vzoru-
podstatnych-jmen-13/ 

Cvičení c4 na straně 4 po doplnění pošlete starycestina@gmail.com (když nad podstatné jméno dopíšete i 
vzor v příslušném tvaru, bude to úplně ideální, stejně si vzor musíte říkat).  

Pak vypracujte cvičení d2. Dvojné číslo: vysvětlení učebnice str.4 nebo 
https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj7_dvojne_tvary vysvětlení, tabulky 
skloňování, cvičení, doporučuji 
https://www.mojecestina.cz/article/2009061902-rukami-nohami-x-rukama-nohama 
 

Nakonec cvičení e3. Rozdělte do sešitu a pošlete ke kontrole starycestina@gmail.com 

Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková: učebnice str.4 nebo 

http://www.ucirna.cz/cestina/podstatna_jmena_cislo.php  
http://ucebnice.zcu.cz/tema/cislo-podstatnych-jmen-podstatna-jmena-pomnozna-la 
procvičení https://www.skolasnadhledem.cz/game/857 
 
Ať vám jde vše dobře a máte se dobře.        Lada Ocásková 
Pokud něco nebude jasné, ozvěte se.  
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