ČESKÝ JAZYK VII. A /IX. A, B/

POZOR NA INTERPUNKCI!

Hoši přešl_ zvolna nám_stíčko kde b_dlil kostelník který jim
prozradil tolik ce_ého o tom podivném příběhu. B_la už úplná tma.
Ulice se prázdnil_.
Mirek s Jarkou se zastav_l_. Proti chlapcům se otv_ral pohled ú_kou
ul_čkou vedoucí kolmo od Rozdělovací ulice do s/Stínadel. Tam někde
v hlob_ té spleti ul_ček a domů stojí zmlkle opuštěný kostel svatého
j/Jakuba, něm_ sv_dek podivné smrti Jana t/Tleskače. Tam někde
snad leží pohozen i dům_slný hlavolam jehož s_stém vi/yjímání
hv_zdice vzal s sebou Jan T/tleskač do svého chlapeckého hrobu.
V zam_šlení pohlížel_ teď Mirek a Jarka do ul_čky která byla branou
do S/stínadel, mlčky hleděl_ do my/ihotavého sv_tla lamp_. Náhle
se tam ozval_ le_ké kroky.
„Někdo tam jde,“ řekl tiše Jarka Mirkov_ .

1. Jak se jmenuje skupina pěti chlapců vystupující v mnoha
Foglarových dílech? /zjisti další jména této skupiny/
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

2. Uveďte celé jméno autora a název románu, z něhož pochází
ukázka.
..........................................................................................................
..........................................................................................................

3. Ukázku zařadíme za: A/ do prózy, B/ lyriky, C/ poezie
4. ROMÁN je za: A/ rozsáhlý epický literární žánr
B/ kratší lyrický literární žánr
5. Vysvětli význam slova EPIKA, LYRIKA
........................................................................................................
........................................................................................................

6. Hoši přešl_ zvolna nám_stíčko kde b_dlil kostelník který jim

prozradil tolik ce_ého o tom podivném příb_hu. /NEZAPOMEŇ NA INTERPUNKCI!/

a/ V daném souvětí urči slovní druhy.
b/ Urči větné členy – zvolna ......................................
nám_stíčko ..............................
kostelník ..................................

který ........................................
jim ..........................................
tom ........................................
podivném ...............................
příb_hu ...................................

c/ Urči počet vět v souvětí. ..........................................
d/ Slovo HOŠI nahraď synonymem. ..............................
e/ U sloves urči vid. .......................................................
...................................................................................
f/ Urči hlavní větu, vedlejší větu /druh vedlejší věty/.
g/ Jedná se o souvětí za: A/ souřadné, B/ podřadné
h/ Urči pád, vzor u podstatných jmen /v úkolu 6/
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

ZÁJMENO „JÁ“
Viděl .......... ve škole. Nic špatného o .......... neříkal. Rodiče se
o ........... báli. Nedívej se na .......... vyčítavě. Je to pro ..........
velká čest. ........... se neboj! .......... jistě něco přiveze. Celý den
.......... bolí hlava. Je ............ ho líto, ale .......... se nesvěřil.
Řekneš .......... , co si o .......... myslí? Jenda .......... vezme s sebou.

ČÍSLOVKA „DVĚ“
Bez ............ dětí, s ............ chlapci, ve ............ obchodech,
na ............ střechách, do ............ oken, ke ............. stromům,
za ............ dny , o ............. knihách, pod ............ peřinami,
za ............ spolužáky, bez ............ komínů, do ............ hodin, mezi
............ městy, za ............ minuty, ze ............ autobusů,
u ............ bříz.

DĚJEPIS VII. A
YouTube
Pavel Koutský – Dějiny udatného českého národa - díl 37, 38,
39 Karel IV., 40 Václav IV. , 41 Gotická móda, 42 Jan Hus, 43 Husité

v boji za pravdu, 44 Husité proti všem, 45 Zničená země,
46 Jiří z Poděbrad, 48 Jagellonci na českém trůně

Pokusit se STRUČNĚ A ZAJÍMAVĚ zpracovat díl 40, 41, 42, 43, 44 /formát A4 – výkres/, např.
formou leporela. Nápaditosti se meze nekladou. Možnost vybrat např. 40,41 /42, 43/ 43,44.
Termín 15. 6. ?

