
ČESKÝ JAZYK: 20. 4. – 24. 4. 

7. TŘÍDA 

Pokud budete potřebovat, můžete stále psát na mail MarcelaOravova@seznam.cz nebo využijte Skype 
live:.cid.abd1d966eaadabee: Po, ST, PÁ od 16 do 18 hod. (po předchozí domluvě kdykoliv). 

 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 20, cv 3 b) 

 CVIČENÍ Č. 2: učebnice str. 21, cv. 4 

o zkontrolovat (použít jinak barevnou propisku), napsat počet chyb, chyby opravit 

a  ZDŮVODNIT – ŘEŠENÍ viz níže 

-NOVĚ: 

Velká písmena u jmen vlastních 

- v tomto týdnu budeme procvičovat především body 13 - 20 

 

 

CVIČENÍ Č. 1: Podtržené slovo nahraďte stejným, ale s malým písmenem: 

1. Mám knihu od Čapka. ………………….. Na věšáku visí čapka. 

2. Řeka Orlice je Divoká a Tichá. ____________________________________________________ 

3. Táta chodil do Sokola. __________________________________________________________ 

4. Našel zprávu na Atlas.cz. ________________________________________________________ 

5. Na Dušičky šli na hřbitov. _______________________________________________________ 

6. Kosmonaut byl na Měsíci. _______________________________________________________ 

7. Ve středu sluneční soustavy je Slunce. _____________________________________________ 

8. Mezi plynné planety patří taky Uran. ______________________________________________ 

- zájemci o malou „1“ mohou cvičení poslat na  můj mail do soboty 25. 4. 

 

CVIČENÍ Č. 2: Pište správně velká písmena: 

Zimní prázdniny tráví nejraději na (ž)___ďársku. Chlapci se vrátili, když (s)___lunce zapadalo. 

Stížnost zaslali (o)___becnímu úřadu (b)___ílá (t)___řemešná. Je žákem (s)___třední 

(p)___edagogické (š)___koly (b)___oskovice. Náš (m)___ěstský úřad nám žádost zamítl. Do 

(z)___ákladní školy začal chodit ve (v)___rutici. Kdy začala (d)___ruhá světová válka? Náš 

prezident sídlí v (p)___raze na (h)___radě. Stálicí naší sluneční soustavy je (s)___lunce. Procházeli 

se za svitu (m)___ěsíce. V bitvě u (l)___ipan byli (h)___usité v roce 1434 poraženi. Děti dobře 



poznaly, kde je na obloze (v)___elký a (m)___alý (v)___ůz. Přemýšlel jsem o nekonečnosti 

(v)___esmíru. Koupili si auto značky (š)___koda. Narodil se na konci (p)___rvní světové války. Víš, 

kdy začala (k)___větnová revoluce? Pan Vácha byl za (p)___rvní (r)___epubliky členem 

(s)___okola. Prohlédli jsme si (p)___ražský (h)___rad se všemi kulturními památkami. Prachaticko 

a (n)___ovohradsko mi učarovaly a rád se tam vrátím. V našem městě jsou (z)___ákladní 

i  (s)___třední školy.  

! ČTVRTEK 23. 4. 10:45 – 11:30 – SKYPE! 

Budeme společně procvičovat psaní velkých písmen, připojte se! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ŘEŠENÍ 
 

CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 20, cv 3 b)  

poloostrova Kola, z Nového Zélandu, na Velikonoční ostrovy, v Tichém oceánu, do 

jihoamerického Chile, u mysu Dobré naděje, Atlantského oceánu, ve Středozemním a Černém 

moři, Evropy, severní Afriky, na Balkánském poloostrově, ostrov Grónsko, v Severním ledovém 

oceánu, Golfského proudu 

 

CVIČENÍ Č. 2: učebnice str. 21, cv. 4 

Velké Pavlovice, Králův Dvůr, Mariánské Lázně, Ústí nad Orlicí, Nové Město pod Smrkem 

(Smrk – název hory), Hory Matky Boží, Lhota pod Horami, Františkovy Lázně, Jablonec nad 

Nisou, Kostelec nad Černými lesy (Černé lesy – název lesa) 



Literatura/Čtenářská dílna 

- kdo nemá známku z básničky, kontaktujte mě přes Skype (všichni kromě N. Klimentové, N. 

Kalinové a V. Vašiny) 

- dál čtěte knížky, za pololetí potřebujete přečíst alespoň dvě 

 

- tento týden se budeme stále zabývat Kyticí: 

 

CVIČENÍ Č. 3: Odpovězte na následující otázky buď podle 

http://www.cist.cz/Poezie/Kytice/polednic.htm nebo podle recitace 

https://www.youtube.com/watch?v=7_7hxpE45Rw, podle filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=JpiAQVwrJhY (od času 36.05) 

- opište nebo vlepte do sešitu literatury, pro malou „1“ pošlete do soboty 25. 4. 

 

Polednice 

1. Proč a jak dítě zemřelo? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Jaký rým je v této sloce?     Malá, hnědá, tváři divé 
(aabb, abab, abcb, abba, abcabc)    (pod plachetkou osoba; 

o berličce, hnáty křivé, 
hlas - vichřice podoba! 

3. Jak si představuješ polednici? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Který herec ztvárnil Polednici ve filmu? ____________________________________________ 

  

http://www.cist.cz/Poezie/Kytice/polednic.htm
https://www.youtube.com/watch?v=7_7hxpE45Rw
https://www.youtube.com/watch?v=JpiAQVwrJhY


Sloh  

- stále se zabýváme popisem uměleckého díla, v tomto týdnu vypracujeme z pracovního listu 

cv.  1 d) e) 

- řešení z minulého týdne: 

 

 


