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PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISNÝCH JEVŮ

doplňte chybějící písmena:

Na stoly položíme vázy s kopretinami. Na některých mezí ch lidé vysázeli topoly jako větrolamy. Mezi
vítězi skupin byly i naše dva kluby. Automobily jely ze Zbraslavi do Opavy. Čapkovi rodiče žili
v Malých Svatoňovicích. Nad rozsáhlými dubovými lesy se rozléhal pronikavý orlí křik.
Těžká zkouška, slepím krabičku, maliny zčervenaly, způsobil nám bolest, zpustlé pole, velitel
zjednal pořádek, cesta se tam zužuje, z kraťte si cestu, shlédl z okna dolů, dítě svrhlo hrnek mléka,
problém mě sužuje, vzpínající se koně, v tom se s hodneme, choď vzpřímeně.
Doléhaly na ni starosti. Míčky doletěly až k ní. Jakmile ji uviděl, zamiloval se do ní. Rodiče jí velmi
děkovali za záchranu syna. Oblíbili si naši českou kuchyni. O vaší babičce jsem už slyšel.
Největší město v /j/jižních /č/Čechách jsou /č/České /b/Budějovice. Podnebí na /s/severu
/s/Spolkové /r/republiky /n/Německo je ovlivňováno /a/Atlantským /o/oceánem. Milan se
přestěhoval z /u/ulice /m/Míru do /u/ulice /n/Na /p/Příkopech. Symfonii /z/Z /n/Nového /s/světa
složil Dvořák v /a/Americe. Žádost jsem podal na /m/Městský /ú/úřad v /k/Kostelci /n/nad
/č/Černými /l/lesy.

Stinný les, krocaní hudrování, hliněná nádoba, potrestaný vin ík, rozkvetlá vinice, slunný den,
okenní tabulka, vzdělan í lidé, vyučen ý kameník, rané brambory, on je nevinen, kamenné zábradlí,
vinná réva, , černá havran í křídla, jarní rovnodennost, babiččina zahrada, psát si deník, ramenní
kloub.
Tvářil se tajemně, náhlé setmění, mylná domněnka, dorozuměl se česky, zatemnění oken,
špatné uzemnění, budeme rozumnější, zbytečné nedorozumění, objevitel ostrova, vjezd do garáže,
sluchový vjem, matčino objetí, obětoval život, objemný balík, objednaný oběd.
Zemědělské družstvo, rozsáhlá rezervace, francouzský tenista, měkký chléb, ruský jazyk, skvělé
vítězství, dětský kočárek, nesmírné bohatství, brandýský občan, voda se rozstříkla.



utvořte příd.jméno a slovní spojení převeď do 1.p.mn.č.:

Žid (spisovatel)

židovští spisovatelé

Afrika (slon)

afričtí sloni

Francie (malíř)

francouzští malíři

Krkonoše (hotely)

krkonošské hotely

Kroměříž (občan)

kroměřížští občané

Dnešní zadání
1) Opravte si pravopis.
2) Procvičte pravopisné jevy, ve kterých jste nejvíce chybovali. Doporučené zdroje na
procvičování:
 www.mojecestina.cz
 www.skolasnadhledem.cz
 www.pravopisne.cz
3) Zpracujte poslední ČTENÁŘSKÝ LIST – zítra je termín odevzdání

ANGLICKÝ JAZYK
Pracovní sešity str. 53

NĚMECKÝ JAZYK
Najdete všechna slova? Text si můžete vytisknout a slova oddělit svislou čarou, velká písmena
podtrhněte barevně - podstatná jména!
Goldfischfranzösischkatzesprechenpapageispanischrestaurantportugalzentrumschweizkäsemilchmög
enjahrhamsterenglandnachbarverkaufenlebentschechienitalienischarbeitenpferdbruderhundhaben

DĚJEPIS
10.6. POMPEJE!
Posílám dnes hodně práce z dějepisu, abyste měli všechny informace v jednom "balíku"!!
Němčinu ale zvládnete za pár minut :)).
ARABSKÁ ŘÍŠE
Najděte v příloze 2 strany z učebnice pro 7. ročník, str. 12 - 13, vyhledejte a zapište stručné odpovědi
na otázky

1. Arabský poloostrov - str. 12/ 1
a) Kde se na Arabském poloostrově soustřeďoval život?
b) Proč právě tam?
c) Najdi na mapě a zapiš jména 3 velkých měst.
2. Arabové - str. 12/ 2
a) Čím se Arabové živili?
b) Se kterými zeměmi nejvíc obchodovali?
3. Nové náboženství a Muhammad - str. 12/ 3
a) Co Muhammad hlásal? A čím v novém náboženství byl?
b) K čemu vyzýval?
4. Islám a Korán - str. 12/ 4
a) Jak se nazývá nové náboženství a posvátná kniha muslimů?
b) Kdo je ALLÁH?
c) Kdo se dostane do ráje?
d) Jaké je postavení Arabů ve vztahu k Alláhovi?
e) Jaká pravidla určují život muslima? (5)
5. Co byly mešity? - 13/ 6
K čemu mešity sloužily?
6. A něco navíc - Z našeho slovníčku - str. 13/ sloupek
A ........., B ........, D .........., G ........., H ........, CH ........., K .........., L ........, M ..........., N .........,
Š .........
7. A něco navíc - O arabských městech na Pyrenejském poloostrově - str. 13/ sloupek
-text pečlivě prostuduj a vyber 5 - 6 zajímavých informací

ZEMĚPIS
Dnes si opět spojíme dvě kapitoly.
Učebnice str.84
Lesotundra a tundra
* Vyhledejte si lesotundry a tundry na mapě vegetačních pásů. Na které polokouli je nenajdete?
Jakou souřadnici má severní polární kruh?
V těchto oblastech jste asi ještě nebyli. Ale třeba někdy...
Přečtěte si text a prohlédněte si prezentaci.
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/150708

Zapište si shrnutí.

Učebnice str. 87
Polární pustiny
*Lední medvěd žije v Arktidě nebo v Antarktidě? Určitě jste viděli nějaký dokument o těchto
zajímavých obyvatelích ….?
*Přečtěte si text, prohlédněte prezentaci a zapište si shrnutí..

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/97834

Děkuji vám všem, kteří se pravidelně připravujete do hodin zeměpisu.

