
ČESKÝ JAZYK: 23. – 27. 3. 

7. TŘÍDA 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 pracovní list „Druhy VV“ 

o vlepit do sešitu mluvnice 

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

opravit  – ŘEŠENÍ viz níže 

 psaní víceslovných vlastních názvů: učebnice str. 18, cv. 1 a), str. 19, cv. 2 a) 

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

opravit – ŘEŠENÍ viz níže 

 

-NOVĚ: 

- pokračovat v zápise do sešitu mluvnice: 

 

VV doplňková 

Viděli jsme srnky, jak se pasou na poli.
VV - doplňková

 

Viděli jsme srnky pást se na poli.
doplněk 

 

- VV doplňková rozvíjí sloveso a zároveň jméno v postavení předmětu (někdy 

i  podmětu) 

- nejčastěji začíná spojkou jak 

- slovesa, po kterých nejčastěji VV doplňková stojí, mají význam smyslového 

vnímání (pozorovat, slyšet, sledovat apod.) 

 

 

- učebnice str. 128, cv. 2.: přepsat do sešitu 

 

 

 



- psaní víceslovných vlastních názvů (vytisknout a vlepit nebo opsat do sešitu): 

Vypište PSACÍM písmem do následující tabulky synonymní dvojice níže 

uvedených slov. Pozor na velká písmena: 

 

1. Kralická bible Bible kralická 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatuta/Čtenářská dílna 

- učit se báseň (V. Vysockij: Píseň o kamarádovi, čítanka) – kdo ještě nemá známku 

- stále platí, že je třeba přečíst za pololetí 2 knihy + udělat o nich zápis (Obsah zápisu 

uvádím pro připomenutí níže) 
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Sloh 

- zájemci se mohou účastnit soutěže s Českou poštou 

„Vyhraj s dopisem“ 

 



Mezinárodní úřad Světové poštovné unie vyhlašuje již 49. ročník Mezinárodní soutěže v psaní 
dopisů pro mládež. 

Vybráno bylo téma:   

„Napiš dospělému o světě, ve kterém žijeme.“ 

Národní kolo soutěže s názvem „Vyhraj s dopisem“ pořádá Česká pošta, s.p., pod patronací 

Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Pravidla soutěže: 

 Soutěž je otevřená pro chlapce a dívky, kteří v den, kdy dopis napíší, nedosáhnou věku 15 let. 

 Soutěžní dopis je nutné zpracovat na dané téma v českém jazyce a napsat ve formě dopisu se 

základními prvky, jako je na začátku oslovení, datum a místo, dále na konci pozdrav a podpis. 

 Na konci pod text dopisu je nutné uvést jméno a příjmení soutěžícího, datum narození a adresu školy, 

do které chodí. 

 Rozsah textu je stanoven nejvýše na 800 slov. 

 Dopis může být napsán jak rukou, tak např. na počítači. 

Úplná pravidla soutěže 2020 (pdf, 292kB) 

Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2020. 

Adresa pro zasílání soutěžních prací: 

Česká pošta, s.p. 
MARKOM 
„Soutěž - vyhraj s dopisem“ 
Poštovní přihrádka 99 
225 99 Praha 025 

 

Podrobné informace najdete na www.vyhrajsdopisem.cz 

  

https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/6119731/Pravidla-souteze-2020.pdf/c621b20d-62b2-3143-54ff-6931b61d285e
http://www.vyhrajsdopisem.cz/


Druhy VV - ŘEŠENÍ 

 



 



Psaní víceslovných vlastních názvů – ŘEŠENÍ 
 

Učebnice str. 18, cv. 1 a): 

 

a) město: Třeboň, České Budějovice, Karlovy Vary, Poděbrady, Teplice nad Bečvou 

b)jména osob – rodná (křestní) jména, příjmení: Petra Černá, Božena Němcová 

c) názvy ulic: ( ulice Boženy Němcové) 

d) země: Čechy,  

e) příslušník rodu, rodin: Rožmberkové 

f) názvy významných staveb: Svinenská brána 

g) vědecké instituce: Akademie věd České republiky 

 

Učebnice str. 19, cv. 2 a: 

Na lyžařském výcviku jsme byli v Orlických horách. Jak se jmenuje nejvyšší hora 

Krušných hor, Hrubého Jeseníku, Moravskoslezských Beskyd? Největším českým 

jeskynním systémem jsou Koněpruské jeskyně. Víte, ve které zemi se nacházejí 

Niagarské vodopády a ve které Viktoriiny vodopády? Vinné révě se nejlépe daří na 

jižní Moravě. Karlova univerzita je nejstarší ve střední Evropě. V Národním divadle 

jsme zhlédli Smetanovu Prodanou nevěstu. K nejoblíbenějším filmovým pohádkám 

patří Tři oříšky pro Popelku. Tatínek čte nejčastěji Hospodářské noviny. Přejeme vám 

šťastné Vánoce. Největšími krkonošskými lyžařskými středisky jsou Špindlerův Mlýn a 

Pec pod Sněžkou.  

 

 

 

 


