
ČESKÝ JAZYK: 11. 5. – 15. 5. 

7. TŘÍDA 
Pokud budete potřebovat, můžete stále psát na mail MarcelaOravova@seznam.cz nebo využijte Skype 
live:.cid.abd1d966eaadabee: Po, ST od 16 do 18 hod. a v PÁ od 9 do 11 hod (po předchozí domluvě kdykoliv). 
 

! ČTVRTEK 14. 5. 10:45 – 11:30 – SKYPE! 

! Budeme společně procvičovat příslovce i pravopis velkých písmen, připojte se! 
 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: CVIČENÍ Č. 1, CVIČENÍ Č. 2, CVIČENÍ Č. 3: 

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

–  ŘEŠENÍ viz níže 

-NOVĚ:  

- zápis (opsat nebo vytisknout a vlepit): učebnice str. 46, 47 

 

Příslovečné spřežky 
= příslovce, která vznikla spojením 2 slov (předložka +  podstatné jméno, přídavné jméno, 

zájmeno nebo příslovce) 

- píšeme dohromady 

- např. občas, znovu, znova, napravo, zprava, zleva, shora, zdola, provždy, navždy, stěží, zpět, 

zcela, zakrátko, … 

! Pamatujte: 

předložka + podst. jméno příslovečná spřežka 

Stál na hoře. (= na kopci) Stál nahoře. (= ve výši) 

Skákal do hromady písku.  Bylo nás dohromady dvacet. (= celkem) 

V tom domě straší. Vtom se spustil déšť. 

Tento případ je výjimka z pravidla. Zpravidla chodím vždy včas. 

V čas Vánoc bývají lidé melancholičtější. 

 

 

- následující cvičení napište do sešitu mluvnice: 

 

CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 47, cv. 1; pište pouze příslovce a přídavné jméno, ze kterého bylo 

příslovce odvozeno: 

př. soukromě (soukromý), tajemně (tajemný), …. 

 

CVIČENÍ Č. 2: učebnice str. 48, cv. 5a; pište celé věty: 

- zájemci o malou „1“ mohou cvičení poslat do soboty 16. 5. 
 



DOBROVOLNÉ: CVIČENÍ Č. 3:  https://www.onlinecviceni.cz/: vyberte: 2. stupeň, český jazyk, 

pro  7.  ročník, 01 Tvarosloví, 03 Příslovce – stupňování, nebo 04 Příslovečná spřežka, předložka 

 můžete si procvičit všechna cvičení 

 pokud budete mít 0-1 chybu, vyfoťte to (nebo celé cvičení okopírujte a  vložte do 

Wordu) a pošlete mi to na malou „1“ do soboty 16. 5. 

 

 
Literatura/Čtenářská dílna 

- dál čtěte knížky, za pololetí potřebujete přečíst alespoň dvě 

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

 

Detektivní příběhy 

latinsky detegere = odhalovat 
- základem je pátrání po neznámém pachateli nějakého zločinu 
 
Arthur Conan Doyle [artur konen dojl] (1859 – 1930) 

- detektiv Sherlock Holmes [šerlok hólmz] 

 

Agatha Christie [agata kristy] (1891 – 1976) 

- detektiv Hercule Poirot [erkyl poaro] a Jane Marplová  

 

DOBROVOLNÉ: přečtěte si ukázku ze „žluté“ čítanky (FORTUNA) – str. 133:  

Gilbert Keith Chersterton – Zhoubná kniha 

- do sešitu literatury napište hlavní postavy a stručný děj 

(nebo si přečtěte jinou ukázku z detektivní literatury, napište hlavní postavy a stručný děj) 

- - zájemci o velkou „1“ mohou poslat do soboty 16. 5. 
 

 

 

Sloh  

- děkuji všem za poslaná cvičení, především těm, kteří se odhodlali a pokusili se obraz 

namalovat; níže uvádím originál obrazu Josefa Lady – můžete porovnat - i řešení cv. 1 a) 

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

 

 

 
 

https://www.onlinecviceni.cz/


CVIČENÍ Č. 11: Povinně pošlete části a), b), c) d) - možno získat velkou „1“, tak si dejte záležet 
- opět do soboty 16. 5. 
 

 
 
 

 
 

ŘEŠENÍ 
 

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

Tomu 
3

, když 
8

, kde, měkké 
2

, poměrně, příliš, ber 
5

, přesný 
2

, někam, málokterý 
3

, vleže, ale 
8

, 

krásnější 
2

, hůře, odkud, nic 
3

, dávej 
5

, cizí 
2

, týdně, žlutě, česky, potmě, před 
7

, vlhko, pokud, 

jinak, jiný 
2

, bum 
10

, kéž 
9

, každý 
3

, mimo 
7

 vás 
3

, dohromady, není 
5

, čísi 
3

, zavčas, jít 
5

 domů, 

nazpaměť 

                                                             
1 zdroj: Hravý sloh 7. Praha: TAKTIK, 2019 



 

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: místa 

Kdy? 

druh: času 

Jak? 

druh: způsobu 

Do jaké míry? 

druh: míry 

doma nahoru příště nádherně trochu 

uvnitř sem brzy snadno úplně 

     

 
 

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

nejsladčeji; řidčeji, raději; kratčeji; dráž(e); nejvýš(e); blíž(e); pomaleji; nejníž(e); lehčeji; nejlépe; 

hůř(e); prudčeji; šíř(e) i šířeji; hloub(ěji); méně (míň), víc(e); nejdál(e) 

 

Sloh  

CVIČENÍ Č. 1:  
a) stříbrnou, zelenohnědého, tmavých, tmavě zelenou, světlé, bělavé, zelené, tmavě modré až 
černavé, stříbrný, ponurými tmavými 
 
b) Josef Lada: Hastrma (1934)2 
 

 
  
 

                                                             
2 zdroj: http://databaze.joseflada.cz/cs/ilustrace/25545001-hastrman-1934 

http://databaze.joseflada.cz/cs/ilustrace/25545001-hastrman-1934

