ČESKÝ JAZYK VII. A

1. D_nosauři neb_l_ jediní ob_vatelé souší, současně s nim_ žilo mnoho dalších živočichů.
2. Ve vzduchu létal_ ptakoještěři, kteří mohl_ dosáhnout vel_kosti od vrány po aeroplán.
3. Dvě velké skup_ny plazů ovládal_ moře, jednou z nich b_l_ r_boještěři.
4. Tato zv_řata neb_la bl_s/zce příbuzná d_nosaurům ani sobje/ě navzájem, i kdy_
to všechno b_l_ plaz_.
5. Také jiní dobře znám_ pravje/ěcí živočichové žil_ současně s d_nosaury.
6. Do velm_ rozmanité skup_ny v_mřel_ch plazů patří například savcov_tí ještěři.
7. Po v_mření d_nosaurů se nejdůležitějším_ živočichy stal_ savci, k nim patří řada
v_hynul_ch druhů, např. dobře znám_ mamut.

Ukázku textu zařadíme za: A/ k umělecké literatuře B/ k věcné literatuře

Souvětí na 2. řádku je za: A/ souřadné B/ podřadné
- obsahuje za: A/ 1. větu hlavní, 2. větu vedlejší - předmětnou
B/ 1. větu vedlejší - přívlastkovou, 2. větu hlavní
C/ 1. větu hlavní, 2. větu vedlejší – přívlastkovou
D/ obě věty jsou hlavní

Urči větné členy:
2. kteří __________, 3. velké ___________, plazů ____________, moře ______________,
4. tato ______________, 5. současně ______________, 7. po v_mření _______________

Utvoř 3., 7. pád od číslovky DVĚ: ______________________________________________

Vyhledej v textu další číslovku/-y/: _________________________________________

Urči, na kterém řádku jsou pouze zájmena:
A/ nim_, kteří, tato, ani, to, všechno

C/ kteří, všechno, tato, nim_, se, nim

B/ nim, velm_, znám_, všechno, to, tato

D/ tato, také, dobře, znám_, to, se

Urči vid u sloves:
1. žilo _____, 2. létal______, 3. ovládal_____, 6. patří _____

Urči, na kterém řádku jsou pouze neohebné slovní druhy:
A/ dalších, ve, současně, velm_, nim

C/ když, navzájem, mnoho, i, jiní

B/ dobře, současně, do, velm_, když

D/ jediní, po, se, plaz_, velké

Je správné tvrzení:
A/ D_nosauři b_l_ jediní ob_vatelé souší.
B/ Po v_mření savců b_l_ důležití ptakoještěři.
C/ Po v_mření d_nosaurů se stal_ důležitým_ živočichy savci.

Urči pád, vzor podstatných jmen:
1. souší ....................................

3. plazů ...................................................

4. zv_řata ................................

4. ještěři ..................................................

Jazykový rozbor:

Mrzí mě, že vím tak málo o místě, kde bydlím, a proto chci získat o našem městě
co nejvíce informací.

1. Urči počet vět v souvětí.
2. Urči holý přísudek v poslední větě.
3. Ve větě ... kde bydlím ... urči podmět.
4. Čím je vyjádřen přísudek v poslední větě.
5. Ke slovu INFORMACE utvoř 2 synonyma.
6. Ke slovu NAŠE utvoř 1 antonymum.
7. Urči slovní druhy: kde, a proto, našem, nejvíc
8. Od slovesa VÍM utvoř 2. osobu jednotného čísla rozkazovacího způsobu
a 1. osobu, 2. osobu množného čísla rozkazovacího způsobu.
9. Utvoř větu, ve které použiješ zájmeno ve tvaru MNĚ.
10. Utvoř věty, ve kterých použiješ gramaticky správně slova BIDLO – BYDLO.

11. Rozšiřující úkol:
a/ Urči druh souvětí.
b/ Rozliš větu/-y/ hlavní, větu/-y/ vedlejší.
c/ Urči druh vedlejších vět.
d/ Urči významový poměr /vztah/ mezi hlavními větami. /pro 9. ročník/

UPOZORNĚNÍ! Vypracovaný pracovní list odevzdat /pokud je to možné/ na vrátnici školy do
17. 6. 2020.

