
Český jazyk pro 7. třídu 

Milí sedmáci, zdravím vás a posílám další dávku úkolů a aktivit, jimiž si zpestříte následujících 

čtrnáct dní  od 25.5.2020  do 5.6.2020. 

Opakování mluvnice a jiné radosti 

V této lekci si zopakuješ spoustu věcí, které jsme se v českém jazyce naučili. Snaž se, abys měl co 

nejméně chyb. Pošli zpět, ať to můžu opravit. Některé věci lze doplnit přímo do textu, grafy vět 

jednoduchých napiš do sešitu. Část A je povinná, část B je pro radost. 

Použij pravidla, hledej na internetu. Všechno si pořádně zdůvodni a pusť se do práce! 

A 

1. V tomto cvičení se zaměříš na vyjmenovaná slova. 

Podává v_nikající v_kony. Udělali jsme to neúm_slně. P_chavka je jedlá houba. V dop_se b_lo plno 

pravop_sných chyb. L_stopad a pros_nec jsou s_chravé z_mní měsíce. Hvězdy se bl_skaly a třp_tily. 

L_pové dřevo se hodí k v_řezávání. V_r je stále vzácnější. M_ša odem_kal velm_ opatrně. Zb_lo 

nám jen pět korun. Děti pob_haly a pov_kovaly. Brz_ nastane podz_m. Podezřelý byl dlouho 

v_sl_chán. Lovec nal_čil past na l_šku. Zm_je zm_zela v bl_zkém roští. Hlem_žď zahradní má 

hnědou ul_tu. Na L_sé hoře se dá dlouho l_žovat. L_da pol_vala prádlo vodou, aby b_lo b_lé. 

Sb_rejte léčivé b_l_ny. L_pa má nejpevnější l_ko. Rozm_slel jsem si to a nab_dku přijímám. Strýc se 

v ciz_ně bl_sl svými schopnostmi. Jídlo b_lo v_datné a s_té. V_dím, že m_ nevěříte. 

 

2. Urči ve větách větné členy a nakresli graf: 

(nebo podtrhni  aspoň podmět a přísudek) 

 

př:  Žáci se vrátili ze školního výletu. 

          Po                    Přís 

       Žáci              se vrátili                   Pum 

                                              Pks         z výletu 

                                             školního 

Ondřej seděl ve svém pokoji. 

Chybu způsobila zbytečná neopatrnost. 

V některých městech u moře vznikají nové přístavy. 

Vypůjčil jsem si v knihovně zajímavé časopisy o zvířatech. 

Můj budík se trochu zpožďuje. 

 



 

3. Podstatná jména v závorkách dej do správného tvaru množného čísla. 

Na stole stál hrnek s (velké ucho).............................… 

Maminka houpala Lukáška na (koleno)……………….. 

Byl by ji nosil na (ruka).................… 

Nedívej se jí do (oko) .................… 

Moje nákupní taška má prodřená (ucho).........................… 

Konečně ucítil pevnou půdu pod (noha)...................… 

Zraněný pocítil bolesti na (prsa)..................… 

Vyděšeně na mě koukal (oko)...................... 

Sešit mu vypadl z (ruka) ..........................… 

Mám dva staré budíky s (uvolněná ručička)............................................................. 

Myslivec kroutil hlavou nad (nastražené pytlácké oko)……………………………………………………… 

Co to máš stále s (to ucho)?......................................................… 

Ospalého Honzíka nesl tatínek na (rameno)............................................... 

 

4. Doplň chybějící písmena (shoda podmětu s přísudkem). 

Děti plakal_ , stromy se kácel_, dívky tancoval_, ptáci zpíval_, ryby plaval_, kostky spadl_, sněhuláci 

se rozpustil_, polévky vychladl_, tatínci nám pomáhal_, sestry to nezvládl_, hory se zasněžil_, draci 

vzlétl_, ptáci létal_, roky plynul_. 

Na louce se pásl__ krávy. O kousek dál běhal__ koně. Děti se koupal__ v nedalekém potoce. Nad 

hlavou jim kroužil__ letadla. Ve vzduchu se proháněl__ mouchy. Vydal__ jsme se na procházku do 

lesa. Rostl__ houby. Také jsme sbíral__ maliny a jahody. Celý den jsme si krásně užil__. Večer jsme 

se ještě vykoupal__ v nedalekém rybníku a pozoroval__ hvězdy, které zářil__ na obloze. 

 

5. Užij slova ve slovních spojeních tak, aby byl patrný jejich významový rozdíl (lze měnit tvary 

slov): 

 př. nutný – nucený nutná lékařská pomoc x jeho smích je nápadně nucený 

vodní – vodový _________________________ x ______________________ 

vratký – vrtkavý _________________________ x ______________________ 

balicí – balící _________________________ x ______________________ 

energický – energetický ________________ x ______________________ 

lékařský – lékařův _______________________ x ______________________ 



písčitý – pískový _______________________ x ______________________ 

4. Přiřaď vždy k sobě jedno podstatné jméno a jedno přídavné tak, aby vzniklo ustálené spojení 

(podle potřeby měníš tvar podstatného jména): 

panamský ………… tvarůžky 

jablonecký …………. káva 

vlašský …………. salám 

milánský ………….. průplav 

uherský …………….. mlha p 

lázeňský …………… bižuterie 

turecký …………… salát 

londýnský …………. pivo 

olomoucký ………… špagety 

 

 

B 

1. Několik desítek sloves se nám schovalo do následujících čtyř řádků. Najdi aspoň 20. 

Nezapomeň, že mohou být v různých tvarech. 

VOLÁMETEŠUMĚL 

NAKUPUJETEČEŠ 

DOPLAVUMELETE 

UVAŘÍMLUVÍŠEL 

2. Vzpomeň si na 10 knih , které mají v názvu číslovku 

3. Z písmen v těchto slovech vytvoř aspoň 5  podstatných jmen v 1. pádě 

příklad: LOKOMOTIVA (oko, kolo, motiv, mlok, vlak) 

PAMPELIŠKA 

 KOPRETINA 

 

  



Sedmáci, zdravím vás, posílám další dávku úkolů, tentokrát je to pro následující dva týdny 

 od 11. do 22. května 2020. 

V části A si zopakujete pravopisné jevy. Můžete vepsat přímo do textu, nebo napsat cvičení do 

sešitu. Pošlete ke kontrole, případně napište, kdo vám to zkontroloval a jak se vám dařilo. 

V části B se budeme věnovat práci s textem, pořádně si vše přečtěte a zkuste odpovědět na otázky. 

Ve všech cvičeních je správná jedna odpověď. Pošlete mi vaše odpovědi mailem. Co vám nepůjde, 

vynechejte, já vám pak odpovědi upřesním a případně vysvětlím, ale věřím, že si s tím poradíte. 

 

 A: PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISNÝCH JEVŮ 

1. Doplňte chybějící písmena: 

Na některých mez__ ch lidé vysázel__  topol__  jako větrolam__ . Automobil__  jel__ ze Zbraslav__  

do  Opav__ . Nad rozsáhl__  m__  dubov__ m__  les__  se rozléhal pronikav__ orl__  křik. 

Těžká  __ kouška,  __ kraťte si cestu, __ hlédl z okna dolů, dítě __ vrhlo   hrnek mléka, __ pínající se 

koně, choď __ přímeně. 

Sti__ ý les, kroca__ í hudrování, hlině__ á nádoba, potrestaný vi__ ík, rozkvetlá vi__ ice, slu__  ý 

den, oke__  í tabulka, vzděla__ í lidé, vyuče__ ý kame__ ík, ra__ é brambory, kame__é zábradlí, 

vi__ á réva, , černá havra__ í křídla, jarní rovnode__ ost, psát si de__ ík, rame__ í kloub. 

Tvářil se tajem__ , náhlé setm__ ní, mylná dom__ nka, dorozum__ l se česky, zatem__ní oken, 

budeme rozum__jší, zbytečné nedorozum__ ní, ob__vitel ostrova, v__zd do garáže, sluchový v__m, 

matčino ob__tí, ob__toval život, ob__mný balík, ob__dnaný ob__d.                                                 

Doléhal__   na ni starosti. Míčky doletěl__  až k n__ . Jakmile j__  uviděl, zamiloval se do n__ . 

Rodiče j__  velmi děkoval__  za záchranu s__na. Obl__b__l__ si naš__  českou kuchyni. O vaš__ 

babičce jsem už sl__šel.                                                                                                                            

Ro__áhlá rezervace, francou__ký tenista, mě__ý chléb, skvělé vítě__tví, dě__ký kočárek, nesmírné 

boha__tví,  voda se ro__tříkla. 

2. Utvořte přídavné jméno a slovní spojení převeď do 1.p.mn.č.: 

Afrika (slon)                          …………………………………………………………………… 

Francie (malíř)                     ……………………………………………………………………    

Krkonoše (hotely)               ……………………………………………………………………        

Kroměříž (občan)                …………………………………………………………………… 

 

 

3. Doplňte tvary -ě nebo -ně: 



Jaromír Jágr patří mezi naše nejznám___ jší hokejisty. Příjem____jší by bylo zůstat doma v teple. 

Malíř využil nejjem___jší odstíny barev. Sylva je upřím___jší než Ivana. Měli byste být skrom___jší.  

Omáčka byla zřejm__  zjem__na smetanou. Dom__lé uzem__ní elektrického vedení se ukázalo jako 

nefunkční. Připom__l nám, abychom jedli střídm__ . Tam__jší zvyky upadly v zapom__ní. 

4. Doplňte tvary zájmena já - mě nebo mně: 

Vrať se ke ........................   Pomoz ......................   Všechno se točí okolo .....................  

Kam ................... to vedeš? Nikomu o ...................... nic neříkej. Pojď se ....................... ven. 

5. Použijte ve větě následující slova: 

Karlovi ………………………………………………………………………………………………………… 

Karlovy ………………………………………………………………………………………………………… 

bílí ………………………………………………………………………………………………………… 

bílý ………………………………………………………………………………………………………… 

odbily ………………………………………………………………………………………………………… 

odbyli ………………………………………………………………………………………………………… 

nahoře ………………………………………………………………………………………………………… 

na hoře ………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. SLOH  A  LITERATURA:  Byla bych ráda, kdybyste si pustili následující video (Hurvínek skloňuje 

kočku). V ideálním případě to pusťte i rodičům.   https://www.youtube.com/watch?v=aKtAX_wDL-c 

UKÁZKA 1: Sté narozeniny nejslavnější české loutky 

Spejbl, ušatý panák z lipového dřeva ve fraku, původně karikatura přechytralého měšťáka, 

oslavil v roce 2020 sté narozeniny. Jeho synek Hurvínek, vykulený kluk s kudrnatou čupřinou, se 

na jevišti poprvé objevil v roce 1926. Jejich rodným městem je Plzeň a jejich „otcem“ byl Josef 

Skupa, který nakonec vtiskl Spejblovi charakter přihlouplého, ubručeného, avšak starostlivého 

otce a Hurvínkovi roli prostořekého, drzého a mazaného synka. 

Dvojice nevšedních loutek měla u diváků takový úspěch, že z původního amatérského divadla 

vznikla v roce 1930 první česká profesionální loutková scéna, Divadlo Spejbla a Hurvínka. Do 

slavné dřevěné rodiny přibyla Mánička a pes Žeryk, později ještě bábinka Kateřina. To už se ale 

divadlo zabydlelo v Praze (od roku 1945), kde působí dodnes. 

Už od svého vzniku hraje Divadlo Spejbla a Hurvínka hry jak pro děti, tak pro dospělé. Dětem 

jsou určeny autorské pohádky a humorné příběhy ze současnosti, které jsou zábavné i poučné. 

Pro dospělé se hrají hlavně satirické komedie. Velké oblibě se těší pásma krátkých scének 

prokládaných písněmi. 

https://www.youtube.com/watch?v=aKtAX_wDL-c


Poté, co se Spejbl a Hurvínek stali hlavními hrdiny televizních večerníčků a několika filmů, je u 

nás zná opravdu každý. A nejen u nás. Časem přibyly zájezdy do zahraničí, přičemž loutky 

„mluví“ jazykem hostitelské země. Žádná jiná scéna se nemůže pochlubit, že její herci ovládají 

více než 20 jazyků, včetně čínštiny nebo japonštiny. 

1) Která města podle ukázky 1 byla nebo jsou domovskou scénou Divadla Spejbla a Hurvínka? 

Plzeň a Praha 

České Budějovice a Praha 

Plzeň a České Budějovice 

Plzenec a Praha 

2) Kterou větou nelze dokončit následující souvětí, jestliže vycházíš pouze z ukázky 1? 

 „Divadlo Spejbla a Hurvínka je výjimečné tím, že jeho herci...“ 

oslovili už několik generací diváků. 

mají po desítky let stejné vodiče. 

jsou populární u nás i ve světě. 

často vyjíždějí do zahraničí. 

3) Které z uvedených tvrzení o Spejblovi neplatí? 

Je nepořádný. 

Dbá o dobro syna. 

Není nejbystřejší. 

Často reptá. 

4) Kolik členů tvoří úplnou „dřevěnou rodinu“ Divadla Spejbla a Hurvínka? 

2 

3 

4 

5 

5) Ve kterém roce oslaví profesionální Divadlo Spejbla a Hurvínka sté narozeniny? 

1926 

2020 

2026 

2030 



6) Která z následujících informací nevyplývá z ukázky 1? 

Představení pro děti i pro dospělé jsou komediální. 

Divadlo Spejbla a Hurvínka pořádá výjezdy do zahraničí a navštívilo už i některé asijské země.  

Hurvínek a Spejbl vystupují ve 4 sériích večerníčků.  

Divadlo hraje už od svých počátků pro všechny věkové skupiny.  

7) Kolik let Divadlo Spejbla a Hurvínka působilo v Plzni? 

10 

15 

20 

25 

8) Proč podle autora ukázky 1 zná v ČR Hurvínka a Spejbla každý? 

Divadlo už od svého založení často hostuje po celé republice. 

Loutky vždy „mluví“ nářečím navštíveného kraje. 

Hurvínka a Spejbla zpopularizovaly televizní večerníčky a filmy. 

Všichni si oblíbili pásma krátkých scének, grotesek a písní.  

 

UKÁZKA 2: Hurvínek 

Keby som bol Hurvín, 

Hurvínek malučký, 

tiež by mi prišili 

špagátik na rúčky.  

(J. Vodňanský: S úsměvem idiota) 

9)  Ve kterém jazyce je napsána ukázka 2? 

v češtině 

v slovenštině 

ve slovinštině 

v polštině 

10) Odvoď z textu ukázky 2, co znamená slovo „špagátik“. 

drátek 

špageta 

provázek 



tyčka 

11) O čem autor v ukázce 2 uvažuje? 

Je mu líto, že má loutka přivázané ruce. 

Přál by si sám být loutkou. 

Ví, že kdyby byl loutkou, také by ho někdo vodil. 

Přemýšlí nad Hurvínkovým zvláštním jménem. 

12) Přečti si následující rozhovor Hurvínka a Máničky. Čím nemůžeš nahradit zvýrazněné slovní 

spojení, pokud má význam souvětí zůstat stejný? » ,,Máni, půjč mi dvě koruny.“ ,,Ale to nejde. Já 

mám jen korunu.“ ,,No tak mi půjč korunu a korunu mi budeš dlužná. A protože i já ti budu korunu 

dlužný, smažeme to a BUDEME SI KVIT!“ « 

budeme vyrovnáni 

nic si nebudeme dlužit 

budeme oba bez dluhu 

budeme mít oba po koruně 

 

 

  



Učivo od  27.4. 2020 do  7.5. 2020 

 

Sedmáci, zdravím vás a posílám další dávku úkolů na následující dva týdny.  Čekají vás  úkoly a 

aktivity, pusťte se do nich. Posílejte mi zpátky ofocené práce, případně napište, že jste úkol udělali 

a zkontrolovala vám je třeba starší sestra (Linda, Adélka, Bára, Terezka, Nelka…) a jak se vám to 

podařilo. 

 

A. Pravopis 

Tentokrát se zaměříme na opakování koncovek  přídavných jmen. Tam jste v minulém cvičení 

chybovali nejčastěji. Takže pozor! Zopakujte si mladý, jarní, otcův, matčin a běžte do toho: 

 

------------------------------zápis do sešitu /nebo doplnit přímo do textu------------------------------------ 

1. Doplň: 

mnoz- lidé 

hus- pochod 

plavovlas- chlapec 

pohybliv- pás 

dva toulav- psi 

z ryb-ch kostí 

vos- žihadlo 

bolav-m místem 

 s ciz-m- lidmi 

sov- houkání 

zdrav-m- otužil-m- chlapci 

od soukrom-ch firem 

s hloup-m- nápady 

o znám-ch hercích 

před mal-m psem 

u ciz-ch lidí 

na hol-ch stromech 

v neznám-ch zemích 

u mil-ch přátel 

 o sokol-m letu 

cukrářov- výrobky 

tatínkov- starosti 

zahradníkov- pomocníci 

 Pavlov- názory 

kuchařov- dobroty 

 Radkov- rodiče 

dědečkov- přátelé 

Hrubínov- básně 

 sestry Kučerov- 

sousedov- děti 

vidím sousedov- kočky 

slyším sousedov-  kocoury 



2. Doplň: 

Z žab-ch vajíček se vylíhli mal- pulci. Slunce zalévá krajinu tepl-m dechem. Sníh se třpytil 

modrav-mi barvami. Oba byli zdrav-. Na klobouku měl jestřáb-    pera. Ryb- salát byl nakysl-. 

Sedlákov- dcery byly zlé. Novákov- hoši byli jiní. Byli to předchůdci Husov-.  Kapitánov- 

rozkazy vždy platily. Lukášov- rodiče to nemají rádi. 

 

3. Vyskloňuj strýcův pes v čísle jednotném a množném 

1. p. ______________________________ ______________________________ 

2. p. ______________________________ ______________________________ 

3. p. ______________________________ ______________________________ 

4. p. ______________________________ ______________________________ 

5. p. ______________________________ ______________________________ 

6. p. ______________________________ ______________________________ 

 7. p. ______________________________ ______________________________ 

 

4. Napiš vzory přídavných jmen ve správném tvaru, doplň koncovku 

příklad: lví (jarní) mládě 

pěnkav___ ( _______________ ) hnízdo 

lakom___.( ______________ ) soused 

drz___ ( __________________ ) chlapci 

bos___ ( ________________ ) děvčata 

ciz___ ( __________________ ) člověk 

sestřin___ ( _______________ ) kamarádi 

 

5. Napište slova v daných tvarech: 

malý kluk (5. p., č. mn.)_________________________________ 

nový penál (2. p., č. j.)___________________________________ 

bílá barva (3. p., č. mn.)__________________________________ 

zvědavé dítě (6. p., č. mn.)_______________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------konec---------------------------------------------- 

Koncovky přídavných jmen lze procvičit i v učebnici na straně 97 a 98 . 



B: Sloh a literatura: Vypravování 

Prohlédněte si následující obrázky, jeden si vyberte, nechte se volně inspirovat k vypravování. 

(Určitě jste si všimli, že obrázky nejsou řazeny za sebou.) Vymyslete vlastní název,  nemusíte 

použít vše, co na obrázku vidíte, můžete naopak domyslet i jiné zážitky. 

Rozsah – nejméně deset vět, nejvíce kolik budete potřebovat. 

Napište do sešitu a pošlete foto, nebo rovnou na počítači. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Učivo od úterý 14.4. 2020 do pátku 24.4.2020 

(bez pondělí 20. 4., protože to jsme měli naplánovanou Expedici Karakoram v Lanovém centu 

Proud v Praze – Vysočanech, takže se v pondělí můžete podívat na webovou stránku: 

https://www.lanovecentrum.cz/cs/obecne/expedice-karakoram  a představit si  jak tam v té 

šestimetrové výšce přelézáte lano. Ale nebojte se, příští rok vyrazíme.) 

Milí sedmáci, zdravím vás po Velikonocích a přeji příjemné jarní dny. Musím vás pochválit, 

výborně jste zvládli nové učivo – přístavek. Tentokrát nás čeká pravopis, takže jdeme na to. 

Opět jsem vám připravila úkoly a aktivity, pusťte se do nich. Možná jste si všimli, že jsem v 

učebnici přeskočila jednu kapitolu – druhy vět vedlejších. To bych s vámi raději probrala 

společně ve škole. Proto přeskočíme na stranu 95 a utkáme se s měkkým a tvrdým i/y a 

mnoha dalšími záludnostmi českého jazyka. 

A: Jazyk 

1. Rozcvička 

Napiš do sešitu, nebo doplň i, y přímo do textu a pošli zpět k opravě:  pohádková b_tost, 

ml_nský kámen, velká m_sa, malá op_čka, smrkové les_,dřevěná lav_čka, starý hřeb_k, 

zlomený mal_ček, horský průsm_k, stop_ zvěře, kos_ zpěv, břeh Vltav_, mladí holub_, 

dřevěné úl_, šikm_ svah, hloup_ Honza, Eva pros_,  v Mladé Boleslav_, jaz_kové hry, slab_ 

hlas, cesta do pol_,čisté svědom_, přep_chové auto, s_novská láska, medov_ koláč, jaz_ček 

vah, mas_tý oběd, lv_hříva, brz_ na viděnou, krotká holub_ce, znám_ umělci, malá lamp_čka, 

s_rová mrkev, prav_ úhel, z_vat nudou, špinavé nádob_pl_nová maska, přím_ zásah, 

kamenné sloup_, rozs_pané zrní, přijď brz_čko,dob_t hrad, mal_ chlapec, to se sprav_,letiště 

v Ruz_ni, zb_tek jídla, motýl_ křídla, Petr tomu rozum_, slep_ stařec, v hlubokých les_ch, 

prav_ přátelé, naz_vat věci jmény,  skvěl_ přátelé, těžké hlavolam_, Jitka to slep_, oz_vat se z 

lesa 

------------------------------------------zápis do sešitu-------------------------------------------------------------- 

  

https://www.lanovecentrum.cz/cs/obecne/expedice-karakoram


2. Procvičování  pravopisu i/y 

Vyjmenovaná slova (str. 95 – 96) 

Prohlédni si všechna cvičení, můžeš si zkusit doplnit ústně, doporučuji podívat se na 

záludnosti ve cvičení 3 na straně 97. 

Písemně cvičení 2 na straně 96. 

Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen 

Opět doporučuji zhlédnout všechna cvičení, zopakovat si vzory podstatných jmen a do sešitu 

napište cvičení 4 na straně 97 

Příklad: Maminka smažila na pánvi (písni) dva velké řízky. 

----------------------------------------------------------konec zápisu------------------------------------------------ 

B: Literatura a sloh 

Přečtěte si text:   Iva Procházková – Na Martinských hodech 

Vlak zpomalil, pískl v zatáčce před zastávkou a s hlasitým vzdychnutím zastavil. Rychle jsme 

vyskákali ven do sněhu, tatínek zabouchl dveře, a než jsme ______________ k čekárně, vlak 

už byl zase pryč. „Tak žádné rvačky,“ připomenul táta, zatímco jsme stoupali po úzké cestě 

nahoru na rynek a dál k tetinu domu. „Když je nebudete dráždit, dají vám taky pokoj.“ To se 

mi sice nezdálo pravděpodobné, ale mlčel jsem. Z nízkého plotu jsem ulomil kousek 

rampouchu a tajně, aby to táta ______________, jsem ho strčil do pusy. Rampouchy já rád. 

Proto se vždycky tak těším na zimu. Kvůli rampouchům a taky kvůli Vánocům, samozřejmě. 

Přišli jsme k tetině zahrádce, ______________ jsme se mezi záhony přikrytými jehličím a táta 

zaťukal na okno od kuchyně. Pak to začalo. Všichni se ______________ ven, byla tam teta 

Alice a její muž, Vašek a Zdeněk se svým tatínkem a teta Marie a babička s dědečkem a malý 

Kája, který se teprve batolil a ______________ všechny za nohy. Objímali nás a líbali, ze 

strýčka a z dědečka bylo cítit pivo a z druhého strýčka slivovice. Teta Alice nás ani nenechala 

sednout a už nosila z komory plné mísy jídla. Takhle je to vždycky, když přijedeme. Pokaždé se 

všichni sesednou v kuchyni a celý den jedí a pijou, dokud aspoň trochu můžou. 



–-------------------------------------------------zápis do sešitu--------------------------------------------------- 

1. V textu je vynecháno 5 sloves. Doplňte vhodná: 

2. Odpovězte na otázky, otázky nepiš, jen odpovědi: Kolik žen vystupuje v příběhu? Čím přijel 

hrdina k tetě? Jak se jmenuje nejmladší postava? Co má hrdina na zimním období rád? Je 

hrdina na návštěvě u tety poprvé nebo ne? Uměl bys určit přibližné datum návštěvy, pokud 

jsi správně určil datum, určitě tě napadne , jaké jídlo teta nosila z komory ? 

--------------------------------------------------konec zápisu-------------------------------------------------------- 

 
  



Učivo od 30. 3. do 10. 4. 2020 
Vítám vás u dalšího setkání s českým jazykem, zkontrolujte si, zda máte hotové úkoly 
z předešlého období. Někteří mi je průběžně posíláte a já vám dávám zpětnou vazbu, 
opravuji, vysvětluji, co je třeba, apod. Někdo se ještě neozval, očekávám tedy, že pracujete 
sami a po návratu mi vše předložíte ke kontrole. Můžete psát do svých sešitů a poslat mi 
fotky, případně přímo do pracovního listu a poslat mailem zpět. Pokud jsou některé úkoly 
nad vaše možnosti, napište mi to, domluvíme se. 
V první lekci si něco málo zopakujeme a ve druhé se podíváme na novou látku – přístavek  
(str.81) 
 
 
---------------------------------------------------------zápis do sešitu----------------------------------------------- 

A: Větný rozbor: 
 Malí kluci si včera na hřišti  kopali s Mirkovým novým míčem. 

1.Urči slovní druhy  
 

2.Urči větné členy a graficky znázorni 
 
 

3.Vypiš všechna podstatná jména a urči mluvnické kategorie 

 
 

4.Vypiš všechna přídavná jména a urči mluvnické kategorie 

 
 

5.Urči mluvnické kategorie u slovesa 

 
6. Vytvořte synonyma (můžeš i slova citově zabarvená) se slovům 

malí………………………………………….. 
kluci ……………………………..……………………. 
míč…………………………………………….. 

7. Zdůvodní pravopis – kopali     novým 

  
8.      Utvořte přídavná jména od slov míč………………………………..kluk…………………………………… 

 
 
 
--------------------------------------konec zápisu---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 



B: Přístavek 

 
Co je to přístavek? 

To jsou dvě a více slov (větných členů, jak říká správně definice), které pojmenovávají tutéž 
skutečnost a následují ve větě bezprostředně po sobě. Není tam přísudek! Na příkladu to 
pochopíte, je to rozšíření informace, upřesnění.Oddělujeme čárkami. 
 

Příklad: 
První věta je jasná : 
Jaroslav Seifert získal roku 1984 Nobelovu cenu za literaturu. 
V přístavku rozšíříme informaci o J. Seiferovi: 
Jaroslav Seifert, významný český spisovatel, získal roku 1984 Nobelovu cenu za literaturu. 
Nemůže tam být sloveso, např. 
Jaroslav Seifert,  psal básně pro děti i dospělé, získal roku 1984 Nobelovu cenu za literaturu. 
Takže třeba takto: Jaroslav Seifert, autor básní pro děti a dospělé, získal roku 1984 Nobelovu 

cenu za literaturu 
. 
Svou nejmilejší hračku jsem dostal ke třetím narozeninám 
Svou nejmilejší hračku, autíčko s dálkovým ovládáním, jsem dostal ke třetím narozeninám. 
 
Na Vánoce pojedeme do Špindlerova Mlýna, 
Na Vánoce pojedeme do Špindlerova Mlýna, známého střediska zimních sportů v Krkonoších.  
V učebnici máte několik cvičení, například na straně 82 cvičení 3 a 4. Zkuste si ústně, některé 

 věci asi nebudete vědět, můžete si najít na internetu. 
 

Teď už tomu určitě rozumíte. Takže si to sami vyzkoušejte. Následující  dvě cvičení napište do 
sešitu. Pokud tomu nerozumíte, dejte mi vědět a zkusíme si to ještě vysvětlit podrobněji. 
 

    
 
--------------------------------------------zápis do sešitu--------------------------------------------- 

1. Vyznač přístavek a doplň čárky: 

Př.: Lesní zvěř, zvláště mufloni a srnci, přichází v zimě ke krmelcům.  

Petra Nováka ředitele firmy dnes nezastihnete.  

Božena Němcová česká spisovatelka 19. století je autorkou knihy Babička. 

Ostrava významné průmyslové město leží na severní Moravě. 

Rolling Stones světoznámá anglická skupina uspořádali koncerty i v České republice. 

V Paříži hlavním městě Francie se konala mezinárodní konference. 

Babičku jedno z nejznámějších děl Boženy Němcové ilustroval Adolf Kašpar. 

Lenka dcera našich známých odjela studovat do Austrálie.  

Mistr Jan Hus významný český kazatel se zasloužil o rozvoj českého pravopisu. 

Ludvík Jagellonský český a uherský král zahynul v bitvě u Moháče. 



V Hluboké nad Vltavou významné památce novogotického stylu je umístěna výstava obrazů . 

T. G. Masaryk první československý prezident trávil svá poslední léta v Lánech. 

Rožmberk největší jihočeský rybník byl vypuštěn.  

Mirek žák naší třídy se umístil jako první v matematické olympiádě. 

2. Doplň vhodné přístavky: 

Potkali jsme Jiřinu Bohdalovou, známou českou herečku. 

Tomáš Garrique Masaryk,…………………………………………….., se narodil roku 1850 v Hodoníně.  

V Praze,………………………………………………..…………….., žije více než milion obyvatel.  

Jan Žižka,…………………………….…………………………………, prý žádnou bitvu nevzdal.  

V Londýně,……………………………………………………………….,se v roce 2002 konaly LOH. 

Miloš Zeman,………………………………………………………………………, se narodil v Praze. 

Někdy jezdím na tábor s Petrou,……………………….………………………………..  

--------------------------------konec zápisu--------------------------------------------------------------------- 

 

 

C: Literatura a sloh 

Přečti si text:  

Na okraji malého, docela malého města byla stará, zpustlá zahrada. V té zahradě stál starý 
domek a v tom domku bydlela Pipi Dlouhá punčocha. Bylo jí devět let a bydlela úplně sama. 
Ten starý domek se zahradou koupil tatínek před mnoha lety. Chtěl se tam s Pipi usídlit, až 
bude na plavbu starý. Když ho bouře smetla do moře, vydala se Pipi do vily Vilekuly sama, že 
si tam na něho počká. Pipi se jednoho dne rozloučila s námořníky s tatínkovy lodi. Vzala si s 
sebou opičku, které říkala Pan Nilson – tu jí dal tatínek – a veliký kufr plných peněz. Pipi byla 
zvláštní dítě. Nejzvláštnější bylo, že měla takovou sílu. Měla tak obrovskou sílu, že na celém 
světě nebyl policista, který by měl větší sílu než ona. Když se jí zachtělo, uzvedla i koně. A 
taky, že se jí někdy zachtělo. Měla vlastního koně, kterého si koupila za jeden z těch zlatých 
peněz právě v den, kdy se nastěhovala do vily Vilekuly. Vedle vily Vilekuly byla ještě jedna 
zahrada s vilou. Bydlel tam jiný tatínek s maminkou a se dvěma moc milými dětmi, 
chlapečkem a holčičkou. Chlapeček se jmenoval Tomy a holčička Anika. Obě děti byly velmi 
hodné, moc dobře vychované a poslušné. Tom a Anika si hrávali spolu, ale často by si raději 
hráli také s jinými dětmi… Vtom se u vily Vilekuly otevřela vrátka a na ulici vyšlo děvčátko. 
Tak zvláštní děvče Tomy a Anika ještě neviděli. Byla to Pipi Dlouhá punčocha, která se právě 
vypravila na ranní procházku. Vypadala takhle: Vlasy měla zrzavé jako liška a dva pevně 
spletené copy jí trčely rovnou do stran. Nos měla malilinký brambůrek a celý puntíkatý od 
pih. V širokých ústech se jí bělaly zdravé zuby. Na sobě měla velice zvláštní šaty. Ušila si je 
totiž sama. Chtěla modré, ale modrá látka jí nestačila, a tak si na několika místech pomohla 
kousky červené. Na dlouhých, tenkých nohou nosila dlouhé punčochy, a to jednu hnědou a 
druhou černou, a černé boty, které jí byly tak velké, že by je obula nadvakrát. Pipi si 



vykračovala po ulici jednou nohou po chodníku a druhou ve stružce vedle chodníku. Tomy a 
Anika se za ní dívali, dokud jim nezmizela z očí. Za chvíli se vracela, ale tentokrát šla pozadu. 
„Proč chodíš pozadu?“ zeptal se Tomy. „Proč chodím pozadu?“ řekla Pipi.“ Copak si nesmí 
každý chodit, jak se mu zlíbí? V Egyptě takhle chodí každý a nikoho ani nenapadne se tomu 
divit. Co bys tomu řekl, kdybych šla po rukou. Tak se totiž chodí v Zadní Indii, abys věděl.“ 
„To sis vymyslela,“ vyhrkl Tomy. Pipi chvilku přemýšlela. „ Máš pravdu, to jsem si vymyslela,“ 
řekla smutně. „ Lhát se nemá,“ dodala si odvahy Anika. „ Ano, lhát se nemá, nikdy. Jenže, 
mně to nedá. A kdo by taky na mně mohl chtít, abych pořád mluvila pravdu, když jsem jenom 
dítě, maminku mám andělem a tatínka černošským králem a celý život jsem strávila na moři? 
V Kongu,“ dodala Pipi a všechny pihy na nose se jí rozzářily, „ tam nemluví pravdu vůbec 
nikdo. Tam si vymýšlejí celý den. Takže kdybych někdy náhodou zalhala, tak se na mě 
nezlobte a vždycky si vzpomeňte, že jsem byla dlouho v Kongu. Stejně se můžeme kamarádit, 
ne?“ „Jasně,“ řekl Tomy a hned měl tušení, že dnes určitě nebudou mít dlouhou chvíli.  

----------------------------------------------zápis do sešitu-------------------------------------------------------- 

 

                                                (autor/ka) – Pipi Dlouhá punčocha 

Práce s textem: (piš jen odpovědi na otázky) 

1. Určitě jste poznali,  že je to úryvek z knížky Pipi Dlouhá punčocha. Vaším prvním úkolem 
bude dopsat jméno autora/autorky a aspoň jedno další dílo:…………………………………………………. 

2.  Kolik bylo Pipi let, když se nastěhovala do vily?…………………. 

3. Jak se jmenovala její vila? ………………………….Všimli jste si, že i u nás se někdy domy 
pojmenovávaly? Víte o nějakém?……………………. 

4. Jaká zvířata měla Pipi Dlouhá punčocha? 

5.Kdo byli: 

 Anika -  

Tomy -  

Pan Nilson -   

6. Popiš vlastními slovy Pipi (vlasy, obličej, oblečení, boty, chování ):     

---------------------------------------konec zápisu--------------------------------------------------------- 

 

  



Český jazyk pro 7. třídu  ( od 16. 3.  do 27.3.2020) 

1. Napiš do sešitu: 

Děti se houpal -  na houpačce. Um-š nab-t pušku? Z lesní b-střiny se stal mohutn- potok. 

Tento star- příb--tek b- potřeboval vyb-lit. Ob-l-  voz-me  do bl-zkého ml-na. Její vzl-kot b-lo 

sl-šet. V-jeli jsme na L-sou horu. Zap-řila se radostí. Vytrvalým ús-l-m dosáhl vytčeného c-le. 

S-rové ovoce je zdravé. Odp-kává si trest. Ze školy jsme sl-šel- nezv-klý v-skot. Přilep-l se na 

žv-kačku. Byl to dvojjaz-čný překlad. Hb-tá lasička v-skočila z křoví. V-p-li jsme s-rovátku. Zas-

čela na nás zm-je. 

Úkoly: 

- Vypiš podtržená slova a urči větné členy ( př: na b—dle  PUM) 

- Napiš synonymum ke slovu zap..řit 

- Vyber jednu větu s nevyjádřeným podmětem (je jich tam více) a zkus ji napsat 

s podmětem vyjádřeným (příklad: Opykává si trest….Zločinec si odpykává trest.) 

 

2. Vytvořte podle zadání věty s těmito slovy/větnými členy:  

Příklad: Kraj (podmět, předmět, příslovečné určení místa) Kraj mého mládí je Vysočina.(po) 

Navštívil rodný kraj.(pt 4) Postav vázu na kraj stolu.(pum) 

Auta (podmět, předmět, přívlastek neshodný) 

Lesem (příslovečné určení místa, přívlastek neshodný) 

Ráno (podmět, příslovečné určení času) 

Báseň (podmět, předmět) 

Chytrý (přívlastek neshodný, jmenná část přísudku) 

Uhlí (podmět, předmět, přívlastek neshodný) 

 



B: Sloh 

Přečti si text a odpověz na otázky (do sešitu) 

Blaničtí rytíři 

Hle, Blaník hora v hávu tmavého lesa, jenž splývá jí od temene po všech bocích. Vážně, až 

zachmuřeně shlíží na krajinu od světa odlehlou, na její chlumy a pláně málo úrodné. Na 

temeni Blaníka zříš ve stínu buků, jedlí a smrků pradávné kamenné hradby, většinou sesuté. 

Po dřevěném hradě, jehož chránily, není dnes ani památky. Ale pod hradbami, v hoře samé 

dřímají ozbrojení rytíři, „svatováclavské vojsko“, dřímají a čekají, až nastane den, kdy bude 

potřeba jejich pomoci.  

Pod skalnatým vrcholem Blaníku, ve východním svahuje skála v podobě lomeného oblouku. 

Tam je vchod do hory, tam také prýští pramen. Z něho napájejí blaničtí rytíři své koně, když 

za čas jednou za svitu měsíce vyjedou z hory na palouk mezi lesy pod horou. Za takové noci 

zaléhá do okolí temné dunění, ztlumený rachot bubnů i polnice hlas. K ránu zase rázem vše 

utichne, rytíři, koňstvo, vše zanikne ve skalní bráně a zmizí v tajemném lůně hory. Jen na 

palouce zůstává památka po nočním jízdeckém reji: přečetné stopy koňských kopyt.  

Tak jednou dívka jakási žala pod Blaníkem trávu. Pojednou stanul před ní rytíř a vybídl ji, aby 

s ním šla poklidit v hoře. Dívka se nebála a šla. Uzřela klenuté skalní síně, mohutné sloupy a 

na nich rozvěšenou zbraň. Hluboké ticho jako v kostele bylo po všech prostorách v tajemném 

žlutavém přísvitu. U stěn a žlabů stáli řadou osedlaní koně, za kamennými stoly v síni seděli 

rytíři, tváří na stůl sklonění. Spali, a koně stáli nehnutě.  

Dívka vešla, rozhlížela se, ale nikdo se ani nehnul. I začala zametat. Práce jí kvapem ubývalo 

a za chvilku všecko poklidila. Jak přišla, tak vyšla, a když se dostala domů, ptali se jí, kde tak 

dlouho byla. Divila se a pověděla, že přichází jako jindy tou chvílí. Užasla, když jí řekli, že 

touže chvílí naposled před rokem z trávy přišla, že byla celý rok pryč. I pověděla, kde se 

ocitla, a tu všichni srozuměli, proč jí rok uplynul chvilkou. Třetího dne však byla dívka 

nebožkou. 

Tak jako ji pozval si neznámý rytíř také kováře z Louňovic do hory, aby mu okoval koně. Kovář 

šel, a když dokoval, dali mu do pytle smetí, kteréž ze zlosti před horou vysypal. Doma se pak 

dověděl, že ho již oplakávali, poněvadž zmizel beze stopy a celý rok nebylo po něm ani 



potuchy. I pověděl, co se s ním dělo, a když pak pytel přetřásal, vypadly z pytle tři dukáty. 

Teď teprv viděl, že chybil. Ihned běžel zpátky k blanické bráně, kde smetí vysypal. Ale 

nadarmo. Nebylo tam smetí ani dukátů.  

Ale tomu již dávno ‒ Blaník uzamčen, vážně, až zachmuřeně shlíží na osamělou, od světa 

odlehlou krajinu. Svatováclavské vojsko spí. Ještě není čas, aby vstalo. To bude ve chvíli 

největšího nebezpečenství, až se na naši vlast sesype tolik nepřátel, že by celé království 

roznesli na kopytech svých koní. 

Tenkráte budou vidina znamení: uschnou vrcholy stromů v blanickém lese, na temeni hory se 

zazelená starý uschlý dub a pramen u skály se tak rozvodní, že se bystřinou dolů povalí. Tu 

pak se strhne veliká, krvavá bitva v krajině mezi Blaníkem a Načeradcem. V rozhodnou chvíli 

se Blaník otevře, rytíři v plné zbroji vyhrnou se z hory a svatý Václav, jeda na bílém koni, je 

povede na pomoc Čechům a svatý Prokop, opat sázavský s berlou, bude mu pomáhat. 

Zdroj: JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české 

Otázky: 

1. Co zůstává na palouce po nočních vyjížďkách rytířů? 

2. Jak dlouho podle lidí byla dívka pryč? 

3. Kdo povede rytíře v boji? 

4. Kdy se blaničtí rytíři probudí ze spánku? 

5. O který slohový útvar se jedná? 

6. Zkus shrnout obsah příběhu do 5–7 vět. 

7. Nahraď synonymem zvýrazněná slova z příběhu o blanických rytířích: 

 Na temeni Blaníka zříš ve stínu buků… 

 Tam je vchod do hory, tam také prýští pramen.  

 Tak jednou dívka jakási žala pod Blaníkem trávu. 

. … a pramen u skály se tak rozvodní, že se bystřinou dolů povalí.  

Třetího dne však byla dívka nebožkou. 


