
ČESKÝ JAZYK: 14. 4. – 17. 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). 

Tento týden nás čekají 2 hodiny mluvnice, 1 hodina literatury a 1 hodinu slohu. 

 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 CVIČENÍ Č. 2: Dopiš velká nebo malá písmena. 

 CVIČENÍ Č. 3: učebnice str. 20, cv. 3 a) 

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

opravit a ZDŮVODNIT – ŘEŠENÍ viz níže 

-NOVĚ: 

- druhy VV můžete stále procvičovat na https://www.onlinecviceni.cz/ nebo na 

https://www.skolasnadhledem.cz/: vyberte: Online cvičení, 2. stupeň, Český jazyk, Filtrovat 

cvičení:  7.  ročník, Téma – skladba, Podtéma – druhy VV 

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

a  vložte do Wordu) a pošlete mi to na mail nebo přes 

Skype(live:.cid.abd1d966eaadabee) na malou „1“ do neděle 19. 4. 

 

Velká písmena u jmen vlastních 

- v tomto týdnu budeme opět procvičovat body 8 a 10  

 

CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 20, cv 3 b) (opsat do sešitu mluvnice) 

 

CVIČENÍ Č. 2: učebnice str. 21, cv. 4 (opsat do sešitu mluvnice) 

Pouze opište se správně doplněnými velkými písmeny: 

 

Literatura/Čtenářská dílna 

- kdo nemá známku z básničky, kontaktujte mě přes Skype  

- dál čtěte knížky, za pololetí potřebujete přečíst alespoň dvě 

- pokud si dobře vzpomínám, poslední hodinu literatury jsme se dodívali na baladu 

Svatební košile od K. J. Erbena 

- dnes zápis (opsat nebo vytisknout a vlepit): 

https://www.onlinecviceni.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/


Lyricko-epické žánry 

Balada 

= báseň s pochmurným dějem, který končí smutně nebo tragicky 

- v lidové slovesnosti (spolu s pohádkami, pověstmi nebo lidovými písněmi) 

- často dialogy 

- často nadpřirozené bytosti 

o hlavní postavy: obyčejní lidé, kteří podléhají vyšším silám (osudu, vládci, 

neštěstí spojenému s bídou, válkou apod., někdy mravně selžou 

 

Karel Jaromír Erben (1811 – 1870) 

- sběratel a vydavatel lidové slovesnosti 

Dílo: Kytice (1853) (původně vydaná pod názvem Kytice z pověstí národních) 

- sbírka 13 balad (Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, 

Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně) 

- hlavní téma: nezměnitelnost osudu 

- každá vina je vždy krutě potrestána 

 

CVIČENÍ Č. 3: Odpovězte na následující otázky buď podle čítanky („žlutá“, str. 39), nebo 

https://www.youtube.com/watch?v=mvU7kGbX7pU, pro malou „1“ pošlete do neděle 19. 4. 

Svatební košile 

1. Kolik je hodin podle úvodní sloky? 

2. Má dívka rodiče? 

3. Co se stalo s jejím milým? 

4. Ke komu se modlí? 

5. Co se stalo s obrazem na stěně? 

6. Jaký rým je ve sloce (možnosti: aabb, abab, abcb, abba, abcabc): Byla noc, byla hluboká, 
měsíček svítil z vysoka, 

a ticho, pusto v dědině, 

vítr burácel jedině. 

7. Co dívka odhodila na cestě na hřbitov? 

8. Z čeho je růženec? 

9. Kam dívka vběhla, aby se zachránila? 

10. Jak balada dopadne? 

https://www.youtube.com/watch?v=mvU7kGbX7pU


Sloh  

- NOVĚ: popis uměleckého díla 

- pracovní list: vypracovat cv. 1 a), b) c)1 

 

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



 



ŘEŠENÍ 
 

CVIČENÍ Č. 1: Dopiš velká nebo malá písmena: 

Důležitá rekreační střediska v Krkonoších jsou Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou a Janské 

Lázně. V Králově Dvoře je velká cementárna. V Mladé Boleslavi je automobilka, ve které se 

vyrábějí automobily značky Škoda. Pod Krušnými horami leží lázeňská místa Karlovy Vary, 

Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. V obci Lázně Libverda je budova známá pod názvem 

Obří sud, protože má podobu obrovského sudu. Historické jádro Prahy tvoří na levém 

vltavském břehu Malá Strana a Hradčany a na pravém břehu Staré Město a Nové Město. 

V Hradci Králové ústí do Labe řeka Orlice, vzniklá spojením Orlice Tiché a Divoké. 

 

CVIČENÍ Č. 3: učebnice str. 20, cv. 3 a) 

ulice Veletržní, Dukelských hrdinů, brněnských ulicích, Kubálkova ulice, Horní náměstí, 

ulici Generála Mrázka, Nuselského mostu, v ulici Na Sádkách, nábřeží Ludvíka Svobody, 

náměstí Svobody, mostě Barikádníků, Smetanovy a Bezručovy sady, v ulici U Libeňského 

pivovaru 

 

 


