Český jazyk a literatura – 7. A – Pechová, apechova@zskucb.cz
6. 4. – 8. 4. 2020
Zdravím všechny,
máme tady Velikonoce, tak jsem Vám na tento týden připravila velikonoční text s různými
úkoly na opakování toho, co už jsme probrali.
1. Nejdřív si zkontrolujte a opravte práci z minulého týdne. Posílám správné řešení.
Pracovní sešit 39/1 – vypsané podle slovních druhů (číslo věty je v závorce).
Podmět je vyjádřen
podstatným jménem: kamarád (1), Hanka (3), stromy (12)
zájmenem: co (2), naši (4), všichni (7), kdo (9), každý (11)
číslovkou: tři (5), druhý (10), dva (15)
infinitivem: uklízet (8), dohadovat se (13)
citoslovcem: hepčí (6), fuj (14)
Pracovní sešit 39/2 – různé možnosti odpovědí, například:
Nemocný ležel v posteli. Naše příbuzná bydlí v Třeboni. Někteří z nás se ještě
nerozhodli. Co se stalo? Měli z toho radost všichni čtyři. Jen jeden z nás se neradoval.
Sportovat mě moc baví. Ozvalo se „pst“.
Pracovní sešit 39/4 – věty s podmětem všeobecným jsou tyto:
Co dnes dávají…? V divadle dnes hrají… V názvech obcí P. a H. píšeme… V pořadu
upozorňovali,… Zeleninu nakrájíme… Co dnes vaří…?
1. Větné ekvivalenty – procvičování – slovní druhy - správné řešení:
Neskákat! - 5 Cukrárna. - 1 Nerozhodně. - 6 Asi. – 9 Zajímavé! - 2 Prásk! - 10
Pomalu. - 6 Tomáši! - 1 Nekřičet! - 5 Smutné! - 2 Hej! - 10 Supermarket. - 1
Opatrně! - 6 Cink! - 10 Zpátky! - 6 Zpomalit. - 5
2. Větné ekvivalenty – pojmenování piktogramů může být takto:
Zákaz vjezdu. Zákaz kouření. (Nekouřit.) WC. Pozor. Zákaz fotografování.
2. Přečtěte si text o Velikonocích a vyplňte úkoly. Kopii si pak vložte do portfolia, popř. kdo
netiskne, tak píše řešení na papír a vloží do portfolia.
Správné řešení zveřejním opět příští týden.
Pokud se budete chtít na něco zeptat nebo s něčím poradit, můžete mi psát na mail
apechova@zskucb.cz nebo na Komens v Bakalářích.
Přeji Vám hezké Velikonoce a hodně zdraví.
Alena Pechová

Zvykem je zdobit byt
Vajíčka o _(v/V)elikonocích barv_(í/ý) přes šedesát procent
oslovených. Stejný počet lidí pak drží zvyk polévat chlapce vodou
nebo šlehat dívky pomlá_ (s/z)kou. Tu si ale vlastnoručně plete jen
necel_(í/ý)ch čtyřicet procent dotázaných. Zv_(i/y)ky obecně
nejvíce dodržují v_(i/y)sokoškolsky vzdělaní lidé, kteří také
nejčastěji chodí na procházky. Celkově práv_(ě/je) návštěva přírody
je druhou nejoblíbenější akt_(i/y)vitou respondentů. Vybralo ji 69
procent z nich.
„Úplně nejvíc - tři čtvrtiny lidí si o jarních svátcích zdob_ (í/ý)
byt,“ říká socioložka. „Připravují prostírání, ozdob_(i/y), nosí si
domů kočičky a podobně. S tím _(ů/ú)zce souv_(i/y)sí hned druhá
nejčastější či_(n/nn)ost, což jsou vychá_(s/z)ky do přírody,“
v_(i/y)světluje.
Zdroj: iRozhlas, Zdeňka Trachtová, průzkum, 19. dubna 2019

1) Doplňte správná písmena do textu.
2) Nadpis - Zvykem je zdobit byt. – poznáte podmět ve větě? Podtrhněte a napište, jakým slovním
druhem je vyjádřený.
3) Číslovku 69 napište slovy: _______________________________________
4) Určete slovní druhy. Pište číslem.
Přes __ , kteří __, prostírání __, jsou __, tři __, nich __, o __, drží __, nebo __, nejoblíbenější __
5) Převeďte větu do minulosti:

Zv_(i/y)ky obecně nejvíce dodržují v_(i/y)sokoškolsky vzdělaní lidé, kteří také nejčastěji chodí
na procházky.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6) Vymyslete a napište synonyma (slova podobného významu) k těmto slovům:
Chlapec _____________, dívka ________________, aktivita _________________, zvyk ___________

7) Spojte, co k sobě patří.
Velikonoce

neurčitý slovesný tvar (infinitiv)

vysokoškolsky

určitý slovesný tvar

druhá

základní číslovka

socioložka

řadová číslovka

voda

podstatné jméno abstraktní

polévat

podstatné jméno pomnožné

kočičky

podstatné jméno látkové

připravují

přejaté slovo (z cizího jazyka)

čtyřicet

složené slovo

návštěva

mnohoznačné slovo

9) Doplňte tabulku (pište základní tvar v mužském rodě):
základní tvar – 1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

vzdělaný
nejoblíbenější
nejčastější

10) Rozhodněte (zde využijete i matematické znalosti), zda jsou následující tvrzení pravdivá:
a) Vajíčka o Velikonocích nebarví více než 40 procent lidí.

ano

ne

ano

ne

c) Pomlázku si vlastnoručně plete každý druhý dotázaný člověk.

ano

ne

d) Zvyky dodržují jen vysokoškolsky vzdělaní lidé.

ano

ne

e) Více lidí chodí na procházky, než zdobí vajíčka.

ano

ne

f) 75 procent lidí si o Velikonocích zdobí byt.

ano

ne

b) Přes 60 procent lidí dodržuje zvyk polévat chlapce vodou
nebo šlehat dívky pomlázkou.

