
ČESKÝ JAZYK: 4. 5. – 7. 5. 

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

Minulý týden nám odpadl sloh, tento týden proto nebude literatura (v pátek je Den vítězství). 

 

! ČTVRTEK 7. 5. 10:45 – 11:30 – SKYPE! 

! Budeme společně procvičovat slovesný rod a příslovce, připojte se! 
 
 
Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 CVIČENÍ Č. 1: Vyhledej základní skladební dvojice (podmět a přísudek) a urči, zda je 

sloveso v rodě činném, nebo trpném podle vzoru: 

 CVIČENÍ Č. 2: Určete, která slovesa jsou v rodě činném (Č) a která v rodě trpném (T): 

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

–  ŘEŠENÍ viz níže 

 

-NOVĚ:  

- zápis (opsat nebo vytisknout a vlepit): učebnice str. 45, 49 

 

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 

Příslovce 
- vyjadřují bližší okolnosti dějů nebo vlastností 

- odpovídají na otázky: Kde? Kam? Kdy? Jak? Do jaké míry? Z jaké příčiny? 

- rozlišujeme: místa (jít ven, tady bydlím) 

   času (odejít včas, zítra) 

   způsobu (jít rychle, potichu) 

   míry (jít velmi rychle, příliš potichu, úplně snadno) 

   příčiny (smíchy, vzteky, proto, proč) 

 

- následující cvičení opište do sešitu mluvnice nebo vytiskněte a vlepte: 

 

CVIČENÍ Č. 1: Podtrhněte příslovce a určete i ostatní slovní druhy: 

Tomu, když, kde, měkké, poměrně, příliš, ber, přesný, někam, málokterý, vleže, ale, krásnější, 

hůře, odkud, nic, dávej, cizí, týdně, žlutě, česky, potmě, před, vlhko, pokud, jinak, jiný, bum, kéž, 

každý, mimo vás, dohromady, není, čísi, zavčas, jít domů, nazpaměť 

 



CVIČENÍ Č. 2: Do následující tabulky doplň příslovce z nabídky a dopiš i jejich druh: 

Příště, trochu, nádherně, snadno, brzy, doma, nahoru, úplně, sem, uvnitř 

Kde? 

druh: místa 

Kam? 

druh:  

Kdy? 

druh:  

Jak? 

druh:  

Do jaké míry? 

druh:  

     

     

     

 

- pokračuj v zápise:  

 

Stupňování příslovcí 
 

- druhý stupeň se tvoří z prvního příponami -eji, -ěji, -e 

- třetí stupeň se tvoří z druhého předponou nej- 

 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

levně levněji nejlevněji 

krátce kratčeji nejkratčeji 

daleko dále (dál) nejdále (nejdál) 

 

nepravidelná: 

vysoko – výš (e)  málo – méně (míň)   dobře – lépe 

nízko – níž (e)  hodně, mnoho – víc (e)  špatně, zle – hůř (e) 

 

CVIČENÍ Č. 3: učebnice str. 49, cv. 1 

- stačí psát do sešitu pouze uvedené tvary příslovcí, ne celé věty 
- - zájemci o malou „1“ mohou cvičení poslat do soboty 9. 5. 

 
 

 

 

Sloh  

- stále se zabýváme popisem uměleckého díla 

- dnes zápis (opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu slohu): 

 

Popis uměleckého díla 

umělecké dílo = objekt, který vytvořil člověk a který působí esteticky (působící dojmem krásy) 

- sochy, obrazy, stavby, šperky, klenoty, fotografie a užité umění (nádoby, keramika, 
výrobky ze skla, kovu, textilu) 

 



Popis obrazu 
- hledáme tzv. hlavní motiv 
- obraz si rozdělíme na 3 části – popředí, hlavní (ústřední) motiv, pozadí 
- držíme se osnovy: 

o 1. Úvod – autor, název, způsob uměleckého zpracování, co obraz představuje 
o 2. Stať – a) popředí 

b) hlavní motiv 
c) pozadí 

o 3. Závěr – jak obraz působí 
 

 
CVIČENÍ Č. 1: 1 
a) V následujícím popisu Ladova obrazu Hastrmam vypiš do sešitu slohu všechna přídavná 
jména, která se týkají barev 

 
 
DOBROVOLNÉ - b) Podle popisu do sešitu načrtni, jak asi obraz vypadá 
 
- zájemci pošlou buď část „a“ na malou „1“, nebo „a+b“ na velkou „1“ do soboty 9. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             
1 zdroj: Hravá čeština pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: TAKTIK, 2017 



 

ŘEŠENÍ 
 

CVIČENÍ Č. 1: Vyhledej základní skladební dvojice (podmět a přísudek) a urči, zda je sloveso 

v rodě činném, nebo trpném podle vzoru: 

1. Ve třídě byl představen
Př

 nový učitel
Po

 přírodopisu (rod trpný) 

Paní
Po

 ředitelka představila
Př

 třídě nového učitele přírodopisu. (rod činný) 

2. Květy
Po

 jsou opylovány
Př

 včelami. (rod trpný) Včely
Po

 opilují
Př

 květy. (rod činný) 

 

3. Med
Po

 se po staletí používá
Př

 jako sladidlo. . (rod trpný) Lidé
Po

 používají
Př

 po staletí med 

jako sladidlo. (rod činný) 

 

CVIČENÍ Č. 2: Určete, která slovesa jsou v rodě činném (Č) a která v rodě trpném (T): 

1. Díval se dlouho za nimi. _Č_ 2. Radujete se z pěkné známky? _Č_ 3. Požaduje se rychlá odpověď 

na otázku. _T_ 4. Zájezd se uskutečnil v létě. _T_ 5. Ráda se směje. _Č_ 6. Někteří se postavili do 

řady. _Č_ 7. Vrátí se brzy zpátky. _Č_ 8. Tablety se užívají jednou denně. _T_ 9. Počet obchodů 

ve městě se zvyšuje. _T_ 10. Ve slově byl se píše tvrdé y. _T_ 

 
 

 


