
Domácí příprava do ČJ pro 7. ročník, třídy 7. A, 7. B v týdnu 14. – 20. 5. 2020 (10. zadání) 

Milé žákyně, žáci, 

děkuji vám, kteří se mnou spolupracujete pravidelně a soustavně a úkoly posíláte v termínu. Děkuji i 

vám, kteří občas „zaspíte“, ale pak se proberete a úkoly pošlete dodatečně. Ty ostatní z vás bych 

chtěla povzbudit k aktivnější spolupráci a k zasílání vypracovaných úkolů. Zkrátka aspoň mi napište, 

ozvěte se.  

Co musíme zlepšit: označení e-mailových zpráv, tedy to, co napíši do PŘEDMĚTU E-MAILU. Jen málo 

z vás dodržuje vzor, který vám píši zeleně v každém zadání. Když napíšete jméno, příjmení a DÚ, tak 

mi nedáváte informaci, který DÚ jste splnili. Nebo napíšete: čeština. Samozřejmě mi posíláte češtinu, 

ale co konkrétně? Které učivo? Takové označení je nicneříkající. Pak mi napíšete, že jste mi úkol 

poslali, ale já jej nemohu pro špatné označení v přehledu vašich e-mailu najít. Proto se teď zaměřím 

na kontrolu předmětů e-mailů. Jelikož mi řada z vás posílá úkoly s velkým zpožděním, budeme nově 

do předmětu e-mailu psát číslo zadání (minulý týden 9, nyní 10). 

Čtvrtek 14. 5. 2020, sloh 

Téma:  výpisky, U 147, opsat modrý odstaveček dole, U 148-149 článek Češi spí o hodinu a půl méně 

než dříve – vytvoř výpisky do sešitu. Drž se pravidla 1 odstavec – 1 výpisek, klíčové slovo nebo heslo. 

Předmět e-mailu: Jan Novák, 7. C, sloh – výpisky (10)  desítka na konci nově značí týden zadání, tedy 

10. týden                                                                              Kontrola e-mailem v pondělí 18. 5. 2020  - 1 úkol 

 

Pátek 15. 5. 2020, literatura 
Téma: Nepokojná doba – doba husitská, Čítanka 7/123 - 125, přečíst, poslechnout si z You tube 
https://www.youtube.com/watch?v=ui912tqV88M    - Obecná škola, Jan Hus 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b1i5rr_4stQ    - nebo stačí zadat: Nohavica, Husitská 
Zápis do sešitu:  Nepokojná doba – mistr Jan Hus a doba husitská 
Č 124/2. otázka – odpověz písemně 
Č 125/6. otázka: kytlice- sudlice – odpověz písemně              KO e-mailem v úterý 19. 5. 2020   - 1 úkol 
Předmět e-mailu: Jan Novák, 7.C, literatura –husitství (10) 
 
Pondělí – středa 18. – 20. 5. 2020, mluvnice 
Téma: procvičování pravopisu, U 52 – 53, procvičit v interaktivní učebnici na www.nns.cz, učebnice 
online, přihlásit se přes svůj žákovský profil, který jste si měli už předminulý týden vytvořit, ikonka ČJ 
7, vpravo na okraji sjet na stranu 52 a procvičit učivo. 
Písemně PS 20/ 10 – 14, jen doplňte, bez zdůvodňování pravopisu, kontrola výsledků vzadu v Klíči. 
Předmět e-mailu: Jan Novák, 7. C, mluvnice – procvičení pravopisu (10), KO ve středu 20. 5.  – 1 úkol 
 
Shrnutí: v tomto týdnu jsou jen tři úkoly, je třeba je splnit všechny, abyste získali X do klasifikace 
Čtvrtek 14. 5. 2020, sloh, výpisky U 147 modrý odstavec, U 148 – 149 výpisky do sešitu z článku Češi 
spí…….                                                                                                                 KO v PO 18. 5. 2020 – 1 úkol 
Pátek 15. 5. 2020, literatura, doba husitská, Č 123 – 125, Č 124/2, Č 125/6 – písemně 
                                                                                                                             KO v ÚT 19. 5. 2020 – 1 úkol 
Pondělí – středa 18. 5. – 20. 5. 2020, mluvnice, procvičení pravopisu, PS 20/10 – 14 
                                                                                                                             KO ve ST 20. 5. 2020 – 1 úkol 
Buďte zvědaví, chtějte vědět, hledejte a nalézejte. M. Tylečková  
Příloha: Řešení testu na větné členy a vedlejší věty z 8. zadání 
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