Úkoly na tento a příští týden pro 7.B a 7.C:
25.3. četba: čítanka str.101-103
1. Jaké je povolání Sh. Holmese?
2. Jak si vydělával Joe Matthews?
3. Jakou barvu měl svetr podivného muže v lese?
4. Co našel muž v tom svetru U Křížů?
5. Jak se pozná podhřib žlučový?
6. Jak se jmenuje muž, který Holmese doprovázel?
7. Co ve skutečnosti v lese dělal ten muž ve svetru?

26.3. Podmět a přísudek, doplníte tuhle tabulku podle sebe.
Přísudek jmenný se sponou= obsahuje sloveso být/stát se + nějaké podst., příd.jm, popř. zájmeno
Přísudek slovesný jednoduchý = obsahuje 1 plnovýznamové sloveso (sedět-bude sedět, posadil
se, posadili jsme se, posadil se, sedím...)
Přísudek slovesný složený= obsahuje sloveso dovést, hodlat, chtít, mít (povinnost), moct,
muset, smět, umět, zůstat, přestat + plnovýznamové sloveso (př. Zůstal jsem sedět, přestalo pršet,
museli jsme večeřet, chtěli jsme odejít, měli jsme nakoupit, uměl jsem plavat...)

Podmět

Přísudek jmenný

babička

je šikovná
byla krásná
stala se spisovatelkou

kočka

bratr

škola

Přísudek slovesný
jednoduchý
se směje
vaří
bude péct

Přísudek slovesný
složený
začala stárnout
musela nakoupit
nechtěla vařit

27.3. Použít slova ve větách, ale ještě raději v souvětích (to jsou delší věty, kde je více přísudků a
čárek)
Hrdost, dojem, pacient, tolar, vlákno, fasáda, rašple, výhoda, zemina, bezvětří, hyena, optika,

31.3. Použít slova ve větách, ale ještě raději v souvětích (to jsou delší věty, kde je více přísudků a
čárek)
Vitamín, socha, konzultace, drápy, náčelník, gurmán, cereálie, beran, klášter, faraon, vanička,
zlato

1.4. Četba, čítanka 104-105
1. Na jaké zahraniční vysoké škole studoval C.G. Rouss?
2. Z čeho byl obviněný Čeněk Suchánek?
3. Co Čeněk odpověděl poprvé na slovo sklenice?
4. Co Čeňkovi připomínala hra se slovy?
5. Do jakého města měl Suchánek namířeno?
6. Kam Č. zahrabal mrtvolu?

2.4. Podmět a přísudek, doplníte tuhle tabulku podle sebe.

Podmět

Přísudek jmenný

babička

Je šikovná
Byla krásná
Bude slavná

pes

Přísudek slovesný
jednoduchý
Se směje
vaří
Bude péct

Přísudek slovesný
složený
Začala stárnout
Musela nakoupit
Nechtěla vařit

táta

kamarád

