
Český jazyk 7. třída-  odeslat do 26.4.!! 

Zdravím sedmáky, většinu chválím za spolehlivé plnění úkolů. Jen prosím, abyste se 

snažili dodržovat dané termíny odeslání a hlídat, abyste poslali všechno. Bohužel někdy 

některé maily nedorazí (z nejasných důvodů), proto je pak složitě dohledávám dalšími 

maily na vás. 

Zadání úkolů a vysvětlení pravidel čtěte pečlivě, mějte je při  plnění úkolů před sebou!! 

Mluvnice 

Řešení úkolů z minulého týdne – zkontrolujte si a barevně opravte! 

PS 28/1 – věty se slovesem v činném rodě, které měly být podtržené: 

Dostihoví koně běželi jako s větrem o závod. V řece jsme zahlédli obrovskou štiku. 

V obchodním domě probíhala rozsáhlá rekonstrukce- ( 2. část souvětí je v trpném rodě!!). 

Zdenka se umyla a šla spát. Honza si poranil při lyžování kotník- (2. část souvětí je v trpném 

rodě!!). K největším spotřebitelům ryb patří severské státy. Všichni víme- (2. část souvětí je 

v trpném rodě!). Přemysl Otakar II. byl slavný český král. 

uč. 60/8 – stupňování příslovcí – důkladně si projděte!! a opravte barevně 

vysoko – výše – nejvýše 

draho – dráž- nejdráž 

blízko – blíž – nejblíž 

snadno – snadněji – nejsnadněji 

široko – šířeji – nejšířeji 

krátce – kratčeji – nejkratčeji 

úzce- úžeji – nejúžeji 

vesele – veseleji – nejveseleji 

smutně – smutněji – nejsmutněji 

daleko- dále – nejdále 

dlouho – déle- nejdéle 

zle- hůře- nejhůře 

ticho – tišeji – nejtišeji 

málo – méně – nejméně 

směle- směleji - nejsměleji 

 

     Cvičení 2- vyber správné příslovce a podtrhni  

Tato kniha nás (hluboko/ hluboce) dojala. (Hluboce/ Hluboko) pod námi bouřilo moře. 

V restauraci bylo velmi (draze/ draho). (Draho/ Draze) za to zaplatil. Při autonehodě byl 

(těžce/ těžko) zraněn. Cesta je nesjízdná, (těžko/ těžce) se tam dostaneme. Děti, nechoďte 



(daleko/ dalece). Tak (daleko/ dalece) vás neznám. (Vysoko/ vysoce) nad námi létali orli. 

Tento přístroj je (vysoko/ vysoce) ceněn. Soused nám vypravoval příhodu velmi (dlouho/ 

dlouze) a široce. (Dlouho/ dlouze) na nás čekal a pak odešel. 

Úkoly na tento týden (všichni žáci mají tentokrát úkoly stejné – i ti s IVP): 

uč. str. 60/61 – Předložky – přečíst rámeček 

doplnění: předložky dělíme na:  vlastní – jsou pouze předložkami (s, ze, na,…) 

                                                     nevlastní – mohou být za určitých okolností i jiným  

                                                          slovním druhem (kolem domu(7), kolem (1 nebo 6),  

                                                          okolo, vedle,…) 

uč. str. 61/2 doplň s/se a z/ze do těchto rčení – napiš do sešitu, ale neposílej 

     uč. str. 62 – přečíst pečlivě rámeček -  spojky, částice, citoslovce 

     vypracuj procvičovací pracovní list na neohebné slovní druhy 7-10 označený jako  

     test (bohužel je v pdf) – úkoly 1 až 5  a pošli (uvádím ho v pdf  i jako přílohu) 

     – kdo má tiskárnu, vytiskne si a doplní, pak pošle 

- kdo nemá tiskárnu, stačí do dokumentu vyplnit zadané úkoly (je to pro vás pracnější) a 

pak poslat 

 

 



 

Sloh 

- pečlivě dokončete charakteristiku Igora Hnízda z minulého týdne a pošlete 

 

Literatura 

čítanka str. 147- 152 Jak se má tvůj kůň?  

 - přečíst a napsat stručně děj úryvku (kde se odehrává, jaké postavy, převyprávět stručně,  

   o čem to je) - pošli 

-  medailonek autorky – jen stručně – časové období, kde žila, povolání, důležitá tvorba  

                                                            - pošli 


