
ČESKÝ JAZYK: 18. 5. – 22. 5. 

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

! ČTVRTEK 21. 5. 10:45 – 11:30 – SKYPE! 

! Budeme procvičovat pravopis n/nn a předložky, připojte se! 
 

Mluvnice: 

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

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

–  ŘEŠENÍ viz níže 

-NOVĚ:  

- zápis (opsat nebo vytisknout a vlepit):  

 

Pravopis souhláskových skupin (opakování) 

n/nn 

 
- přídavná jména často odvozujeme příponami -ní a -ný 

- pokud je kmen zakončen na -n, píšeme v odvozených slovech - nn-: 

 den – denní, ráno – ranní, výkon – výkonný, cena – cenný 

! Pamatujte: 

- s jedním -n- píšeme: 

 přídavná jména odvozená od názvů zvířat zakončených na -n, -na (jsou odvozená 

koncovkou - í): havraní, vraní 

 raný (rané/= časné/ brambory), vraný (vraní koně) 

 podstatná jména kameník, viník, vinice (odvozená příponami -ík, -ice) 

- -nn- píšeme u podstatných jmen odvozených příponou -ost od přídavných jmen zakončených 

na -nný: nevinnost – nevinný, povinnost - povinný 

 pozor: vinen, nevinen, povinen/ vinna, nevinna, povinna 

 

CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 48, cv. 6; pište pouze příslovce a přídavné jméno, ze kterého bylo 

příslovce odvozeno: 

př. účinně (účinný), líně (líný), …. 

 

 

 



Předložky 
- vyjadřují bližší okolnosti dějů, ale pouze ve spojení se jmény 

druhy: 

1. vlastní: mohou být pouze předložkami (v, s, z, k, na, bez, pod, ... ) 

2. nevlastní: nepůvodní; mohou být i jiným slovním druhem (kolem, vedle, místo, během, …) 

 Vedle7 mě3 si nesedej. x Sedni si vedle6. 

 Během7 prázdnin … x Unavila se během1. 

 

Pozor: 

- 2. pád: z těsta x 7. pád: s máslem  

(ve 2. pádě je možné odlišit: vzít zevnitř ze stolu x vzít z povrchu se stolu) 

- kromě Jirky (2. pád) x mimo Jirku (4. pád) 

- Kapr sebou (svým tělem) házel x Vem si s sebou cestovní doklad (něco navíc beru) 

 

 

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

 

CVIČENÍ Č. 2: Vyhledejte předložky: 

- zájemci o malou „1“ mohou cvičení poslat do soboty 23. 5. 

Chlapci šli potichu vedle zdi, u vrat se zastavili, protože na zemi proti nim ležel pomačkaný papír 

se vzkazem pro Láďu. Jeho autu se nic nestalo, ale tomuto místu se příště raději vyhnu. Kvůli vám 

tam půjdu místo něj. V domě nezůstal nikdo kromě babičky, protože se všichni na výlet do hor už 

několik měsíců těšili. Díky vám jsem se brzy vrátil do chaty na úbočí Krušných hor a podle mě to 

tam na kopci hned neopustím. 

 

DOBROVOLNÉ - CVIČENÍ Č. 3: předložky - druhy 
- jděte na https://www.onlinecviceni.cz/: vyberte: 2. stupeň, Český jazyk, Filtrovat cvičení: 

9.  ročník, Kapitola– 02: Tvarosloví, 15 – Předložky – druhy 

 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 23. 5. 

 

 

 
Literatura/Čtenářská dílna 

! TERMÍN pro odevzdání DRUHÉHO ZÁPISU z četby: 5. 6. do půlnoci ! 
- zápisy nebudu vracet k opravě 
- dejte si záležet, ať tam jsou všechny body osnovy a pokud možno bez pravopisných chyb 

https://www.onlinecviceni.cz/


ŘEŠENÍ 
 

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

příslovce odvozeno: 

př. soukromě (soukromý), tajemně (tajemný), jemně (jemný), nevědomě (nevědomý), dojemně 

(dojemný), písemně (písemný), zřejmě (zřejmý), významně (významný), temně (temný), 

rozumně (rozumný), střídmě (střídmý), příjemně (příjemný), skromně (skromný), samozřejmě 

(samozřejmý), strmě (strmý), ohromně (ohromný) 

 

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

Maminka si koupila nové plavky v celku. Výlet se vcelku (celkem) vydařil. Ozvala se rána a hned 

nato (poté) bylo slyšet řinčení skla. Na to jsem opravdu nedokázal odpovědět. Z chaty zpravidla 

(většinou) odjíždíme po šesté hodině. To je výjimka z pravidla. Hustý porost byl zčásti (částečně) 

vykácen. Dívky si udělaly snídani z části jídla, které si vzaly s sebou. Co se přihodilo potom 

(poté), bohužel nevím. Nic mi po tom není. Přijď k nám navečer (kvečeru). Vzpomínám na večer 

strávený u táboráku. 


