4 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině – referáty
1. úvodní seminář (12. 10. 2020)
2. substantiva – rod (19. 10. 2020)
Potíže s rody (KDČ, s. 72–73), Nástrahy středního rodu (KDČ, s. 74–76) Tímea
3. adjektiva – tvary (26. 10. 2020)
Matčini francouzští hosté a otcovy pražské kolegyně aneb Zapeklitá přídavná jména (OČ2, s. 80 – 82, 84 –
85; bez stránek 82 „Třetí skupinou přídavných jmen jsou přídavná jména přivlastňovací.“ - s. 83)
4. adjektiva – komparace (2. 11. 2020)
Poměřování vlastností (KDČ, s. 42–43), Móda superlativů (KDČ, s. 44–45) Lukáš
5. adjektiva přivlastňovací (9. 11. 2020)
Matčini francouzští hosté a otcovy pražské kolegyně aneb Zapeklitá přídavná jména (OČ2, s. 82 „Třetí
skupinou přídavných jmen jsou přídavná jména přivlastňovací.“ - s. 83) Palackého spisy (VocČ, s. 152–154)
6. zájmena osobní a přivlastňovací (16. 11. 2020)
Čtvrtý pád zájmena on (KDČ, s. 95–96), Problémové tvary zájmen já, ty, on (KDČ, s. 77–79) Anna
Z naší země – naši zem (KDČ, s. 93–94), Tvary zájmen ze svojí, se svojí (KDČ, s. 97–98) Anna
7. číslovky (23. 11. 2020)
Číslovky, čísla, číslice (OČ, s. 100–103) Jak se počítá od jedné do tří? (VobČ, s. 103–106) Nina
8. slovesa (30. 11. 2020)
Nepravidelnosti v časování sloves (OČ, s. 92–95) Sumanshu
9. prepozice (7. 12. 2020)
Chodili jste někdy do tanečních? (VobČ, s. 27–31) Laura
Pro mě za mě… (VobČ, s. 54–58)
10. interpunkce (14. 12. 2020)
Interpunkce ve větě (KDČ, s. 132–134), Přívlastek volný, oddělený (KDČ, s. 135–137)
11. aktuální témata současné češtiny (21. 12. 2020)
Jazyk a ženy aneb feministická lingvistika (OČ, s. 18–23)
Čeština v mobilech (OČ, s. 56–61) Laura
12. závěrečný test (4. 1. 2021)
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Tematické okruhy
Pádové formy (deklinace), vazby sloves s různými bez/předložkovými pády
Adjektiva – stupňování, přivlastňovací adjektiva
Číslovky – skloňování
Slovesa – rozkazovací způsob, trpný rod, slovesné prefixy, zvratná slovesa
Předložky s různými pády
Spojky souřadicí a podřadicí
Větné transformace
Slovosled

