

Český jazyk 7.A           (23.3.-27.3.)
Kdo nemůže cvičení vypracovat na PC (word),pak musí tyto pracovní listy vytisknout a vhodit do schránky školy. Vypracované pracovní listy mi posílejte na mail gabkahamrusova@centrum.cz,děkuji za pochopení. Některá cvičení oznámkuji a známky budou pak v bakalářích. 

Procvičujte přísudek, podmět a nově rozvíjející větný člen předmět 
1. Doplňte správnou koncovku a podtrhněte přísudek a podmět :
Žáci a žákyně naší školy se sešl__ na fotbalovém hřišti, aby zhlédl__ pořad o dravcích. Na značkách seděl__ sokoli, jestřábi, poštolky a ostříži. Děti i dospělí sledoval__, jak vypuštěná poštolka a káně přelétaval__ nad jejich hlavami. Malé děti i velcí školáci musel__ poznat některé dravce, o nichž jim zasvěceně vyprávěl__ sokolníci. Odměnami pro soutěžící byl__ kalendáře a pexesa. Matěj a Anička vyhrál__ největší cenu.Malý sup a jestřáb přistál__ na jejich ruce. 
odkazy na podobná cvičení : 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=1103&action=show#selid
https://www.pravopisne.cz/tag/vetne-cleny-podmet-a-prisudek/

Předmět 
- je rozvíjející větný člen závislý na slovese ( přísudku), ptáme se na něj všemi pádovými otázkami (kromě 1. a 5. p.) 
Např. Anička četla knihu.    ot.Co četla? Knihu. Slovo kniha je předmět a závisí na slovese četla. 
dalsí příklady: 
Harry se dotkl své jizvy.	Koho, čeho se dotkl?	jizvy
Poslal rodičům dopis.	Komu, čemu ho poslal?	rodičům
Maminka uvařila polévku.	Koho, co uvařila?	polévku
Často mluví o své rodině.	O kom, čem mluví? O rodině.	 
Neplýtvej vodou.	Kým, čím neplýtvej?	vodou

2. V tomto cvičení je Vaším úkolem určit ve větách předmět.
Vzor: 
Nejdříve sněz oběd. - sněz koho co? oběd ,podtrhneš oběd 	 	
Sportovci házeli oštěpem.	 	
Malíř se zúčastnil výstavy.	 	
Včera koupila mléko.	 	
Pojď s námi.	 	
Lenka se podobá matce.	 	
Bratranec vyprávěl o výletě.	 	

3. Doplň do vět vhodné předměty: 
Na zahradě jsem natrhala ____________ pro _____________.
Děti navštívily _______________.
Zraněný řidič nebyl schopný _____________.
Monika se sama naučila ___________.
Moje sestra se bojí _____________.
Odkazy na online cvičení : 
http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_vetne_cleny_predmet.php
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-predmet

Literatura : Měli jste mi každý převyprávět pohádku, vzhledem k této situaci to nejde,pak mi ji stručně napište. 
Nezapomeňte také pravidelně číst,alespoň 20 minut. 




