
ČESKÝ JAZYK: 30. 3 – 3. 4. 

7. TŘÍDA 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 učebnice str. 128, cv. 2.:  

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

opravit  – ŘEŠENÍ viz níže 

 psaní víceslovných vlastních názvů:  

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

opravit – ŘEŠENÍ viz níže 

 

-NOVĚ: 

CVIČENÍ Č. 1: zájemci o malou „1“ mohou poslat na mail nebo přes Skype do pátku 3. 4. 

 

Urči druh podtržených VV: 

Telegramy 

Pouze sny, které se nikdy nevyplní, jsou věčné. VV - ________________ Kdyby si děti mohly 

vybírat své rodiče, ušetřili bychom hodně rodičů.1 VV – _________________  

Čím měkčí učitelé, tím natvrdlejší žáci. VV - ____________________ Je-li pravda jenom 

jedna, tak ji nemohou mít všichni.2 VV - _____________________ Hloupost vítězí, protože 

odzbrojuje. VV - ___________________ Abychom vyrovnali svůj rozum s ideály, musíme 

stále hloupnout.3 VV - _____________ 

 

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

Velká písmena u jmen vlastních 

- vlepíte papírek se svým jménem, jeho původem a významem (dostali jste ve škole) 

 

a) jednoslovná – Plzeň, Psohlavci, Španělsko; 

b) víceslovná – Den matek, Dva roky prázdnin, Kutnohorský dekret; 

- u víceslovných vlastních jmen píšeme velké písmeno obvykle (= ne vždy) na začátku 

prvního slova  

                                                             
1 Jiří Žáček: Dvakrát dvě je někdy pět 
2 Jan Lukáš 
3 Ivan Fontana 



1. jména osob, zvířat, bytostí z pohádek, přezdívky – Kryštof, Karel Hynek Mácha, Václav III. 

(Třetí), Budulínek, Rychlonožka, Červenáček, Karkulka, Červená karkulka (čepeček), princ 

Bajaja, děd Vševěd, baba Jaga, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Ferda Mravenec x brouk Pytlík, 

kačer Donald; ! drak, vodník, víla, obr, čert …! 

2. členové rodin, rody, národy, menšiny – Jan Lucemburský, Lucemburkové, Přemyslovci, 

Slované, Germáni, Lužičtí Srbové, Moravští Slováci, Novákovi 

3. přídavná jména přivlastňovací odvozená od jmen vlastních – Dvořákova opera, Katčino 

tajemství, Erbenova balada (balada od K. J. Erbena) x erbenovská balada (typ balady) 

4. náboženské a mytologické bytosti – Pán Bůh, Bůh (křesťanský) x bůh Zeus, Panna Marie, 

bohyně Afrodita, svatý Vojtěch, Svatý otec x papež 

5. obyvatelé, rasy – Evropan, Čech, Švédka, Pařížan, Marťan (obyvatel Marsu) x 

mimozemšťan, pozemšťan, Mongol ! obyvatel jakéhokoliv kousku země - VELKÝM! 

X mongol, černoch, indián, běloch, asiat, … ! rasa ! 

- skupiny lidí s nějakým zaměřením – muzikanti, mažoretky, skauti,… 

6. spolky x členové spolků – Sparta (sportovní klub) x sparťan (člen spolku) ALE: Sparťan 

(obyvatel Sparty), Sokol (spolek) x sokol (člen spolku), husité, křesťané, muslimové 

7. nížiny, hory, pohoří, ostrovy, vodstvo – Vidnavská nížina, Moravskoslezské Beskydy, 

Vysoké a Nízké Tatry, Hrubý a Nízký Jeseník, Lysá hora, hora Říp, Třeboňská pánev, 

Kapverdské ostrovy, řeka Bečva, Tichá a Divoká Orlice, Rudé moře, Severní ledový oceán, 

ostrov Svatá Helena 

8. krajiny, země, světadíly – Polabí, Itálie, Evropa (světadíl) x západní Evropa (oblast, ne 

světadíl), Jižní Amerika (světadíl) x jižní Morava (oblast) 

! přídavná jména (pokud nejsou názvem) – malým: slovanský, český X Česká republika! 

9. názvy rostlinných a živočišných druhů – malým: marabu africký, violka vonná 

10. města, čtvrti – obvykle velká počáteční písmena u všech slov kromě předložek: 

Olomouc, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Jánské Lázně (název města, ne lázní; 

pražské čtvrti: Malá Strana, Staré a Nové Město, (Jižní Svahy – čtvrť ve Zlíně) 

11. ulice, nábřeží, náměstí, parky, mosty, domy – Sedlářská ulice, Starobrněnská ulice, 

Smetanovo nábřeží, náměstí Mariánské, Husův sad, Radotínský most; 

po předložce píšeme velké písmeno – dům U Tří housliček, hostinec V Chaloupkách, hotel 

Na Skalkách, ulice Na Příkopě 

12. státy, organizace – Spojené státy americké, Spolková republika Německo, Ruská 

federace, Korejská lidově demokratická republika, Organizace spojených národů (OSN), 

Mezinárodní úřad pro míry a váhy, Severoatlantická aliance (NATO) Evropská unie (EU), 

Český červený kříž 



13. instituce – základní škola x Základní škola Chomutov, obchodní akademie x Obchodní 

akademie Valašské Meziříčí, městský úřad x Městský úřad v Příbrami, fakultní nemocnice x 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

14. hvězdářství – Země (planeta) x země (půda), zeměkoule, Slunce (hvězda) x slunce 

(obecně), Galaxie - Mléčná dráha x galaxie (obecně hvězdná soustava) souhvězdí 

Andromeda, Venuše, Jupiter, Severka 

15. dějinné události – 2. světová válka, první světová válka, husitské války, Říjnová revoluce, 

Květnová revoluce 

16. svátky – Den matek, Štědrý den, Zelený čtvrtek, Nový rok (1. leden) ! ! ALE: hodně štěstí 

v novém roce (myslíme celý rok 2020), Mezinárodní den dětí, Vánoce, Velikonoce ALE: 

advent, masopust 

17. umělecká díla – kniha Babička, Jiráskovy Staré pověsti české, Smetanova Má vlast, opera 

Rusalka, Polka Es dur, Kniha Bylo nás pět, socha Svobody, obraz Jarní tání …… 

18. výrobky – mobilní telefon Samsung, auto značky Mercedes, zmrzlina Magnum, prací 

prášek Ariel, zubní pasta Odol,; ALE: koupil si mercedes, zuby si čistí odolem, pere v arielu 

apod. 

19. soutěže, ceny, vyznamenání – Zlatý slavík, Československo má talent, Superstar, Řád 

bílého lva, Medaile H. Ch. Andersena, Nobelova cena, …. ALE: olympiáda 

20. památky – Pražský hrad i Hrad (sídlo prezidenta), Svatovítský chrám (jen Chrám sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha v Praze na Hradčanech), Vyšehrad, Slavín, Betlémská kaple (kaple 

Betlémská), Vladislavský sál, Prašná brána, Národní divadlo, Smetanova síň Obecního domu 

…. 

- tento dlouhý přehled si vytiskněte, nějak inteligentně přeložte a vlepte do sešitu, budeme 

ho potřebovat 

- napsala jsem vám celý přehled, v tomto týdnu si pořádně přečtěte body 1 – 8 a 17 

 

CVIČENÍ Č. 2: opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu, zájemci o malou „1“ mohou poslat 

na můj mail do pátku 3. 4. 

Dopiš velká nebo malá písmena: 

V (b)___abičce se píše také o psech (s)___ultánovi a (t)___yrlovi. Mezi hrdiny 

(p)___oláčkovy knihy (b)___ylo (n)__ás (p)___ět patří také jezevčík (p)___ajda. Štěkat uměl 

dědečkův pes (v)___oříšek, jako když střílí. Přiběhl k nám psík, docela obyčejný (v)___oříšek, 

ale byl velice chytrý. Dědeček vypravoval dětem nejprve o (č)___ervené (k)___arkulce a pak 

ještě o (s)___něhurce a (s)___edmi (t)___rpaslících. Děti rády poslouchaly také vyprávění o 

mocném obru (k)___rakonošovi. Za vlády Petra (v)___elikého se (r)___usko proměnilo ve 

velikou (ř)___íši. Mezi nejslavnější (i)___ndiánské náčelníky patřil (s)___edící (b)__ýk. 



CVIČENÍ Č. 3 opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu, zájemci o malou „1“ mohou poslat 

na  můj mail do pátku 3. 4. 

 

Dopiš velká nebo malá písmena: 

Mezi (e)___vropany jsou nejvíce zastoupeni (s)___lované, (g)___ermáni a (r)___ománi. 

Ve  (s)___polkové (r)___epublice (n)___ěmecko žije menšina (l)___užických (s)___rbů, kteří 

patří mezi (s)___lovany. Mezi (s)___lovanské národy patří také (b)___ulhaři. 

Na  (h)___odonínsku, (u)___herskobrodsku a (u)___herskohradišťsku žijí (m)___oravští 

(s)___lováci, u nichž se dosud zčásti zachovala (s)___lovácká výzdoba chalup. Také 

(h)___anáci si zachovali zbytky starobylého nářečí. Roku 1306 vymřel rod (p)___řemyslovců 

po meči. Jan (l)___ucemburský, syn (ř)___ímského císaře Jindřicha VII., byl ve svých čtrnácti 

letech zvolen (č)___eským králem, oženěn s Eliškou (p)___řemyslovnou a dosazen 

na  (č)___eský trůn. 

 

CVIČENÍ Č. 4 opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu, zájemci o malou „1“ mohou poslat 

na  můj mail do pátku 3. 4. 

 

Dopiš velká nebo malá písmena: 

 

Západní břehy (e)___vropy oblévá (a)___tlanský (o)___ceán, (s)___everní břehy omývá 

(s)___everní (l)___edový (o)___ceán. Od (a)___friky je (e)___vropská pevnina oddělena 

(s)___tředozemním (m)___ořem. Britské ostrovy jsou od (z)___ápadního (e)___vropského 

pobřeží odděleny (l)___amanšským (P)___růlivem a (s)___everním (m)___ořem. Amerika je 

nazývána také (n)___ový svět. Panamskou (š)___íjí je prokopán (p)___anamský průplav. 

Úzká pevnina, která spojuje (s)___everní (a)___meriku a (j)___ižní (a)___meriku, se někdy 

nazývá (s)___třední (a)___merika. Na (j)___žní (m)___oravě se daří pěstování vinné révy. 

Na  (p)___oloostrově, který se nazývá (m)___alá (a)___sie, se rozkládá (t)___urecká 

(r)___epublika. 

 

 

 

 



Literatura/Čtenářská dílna 

- pošlete mi na mail MarcelaOravova@seznam.cz nebo přes Skype alespoň jeden zápis 

o  četbě:  

 TERMÍN: 9. 4. (do půlnoci)  

 Pište ve Wordu, nebo i rukou (vyfotit nebo naskenovat) 

 práce poslané do 6. 4. zkontroluji a pošlu zpět na případnou opravu 

 pokud máte dotazy, pište na mail 

- učit se báseň (V. Vysockij: Píseň o kamarádovi, čítanka str. 53) – kdo ještě nemá známku: 

 nejpozději po Velikonocích vás vyvolám, formu upřesním (asi přes Skype) 

 

 

Sloh 

- pevně doufám, že jste se někdo zúčastnil soutěže „Vyhraj s dopisem“, o které jsem vás 

informovala minulý týden – pokud ano, pošlete mi vaši práci také na mail nebo přes Skype 

 

NOVĚ: 

- poslední hodinu slohu jsme se zabývali líčením, měli byste mít napsaný zápis a vlepené 

přiřazovací cvičení (kdo nemá, ozve se) 

- pracovní list „Líčení“ – většina by měla mít ze školy, kdo nemá – viz níže: 

- vypracovat cv. 1, 2, 3 a), b) 
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Učebnice str. 128, cv. 2 – ŘEŠENÍ 

 

Vůbec netuším, jak to mohl dokázat VV – předmětná. Potok se naposledy rozvodnil, jak byla 

před dvěma lety průtrž mračen VV – časová. Pozorně ho sledoval, jak vyměňuje píchlé kolo 

VV – doplňková. Už je ti jasné, jak musíš postupovat při řešení nepřímé úměrnosti? VV - 

podmětná Díval se na lidi, jak ve spěchu do sebe vrážejí. VV – doplňková. Musíš postupovat 

přesně tak, jak je to v návodu. VV – způsobová. Vyfotografovala mě, jak skáču po hlavě do 

vody. VV – doplňková. Ptal se ho, jak se mu daří. VV - předmětná  

 

 

Psaní víceslovných vlastních názvů (vytisknout a vlepit nebo opsat do 

sešitu) - ŘEŠENÍ 

Vypište PSACÍM písmem do následující tabulky synonymní dvojice níže uvedených 

slov. Pozor na velká písmena: 

 

1. Kralická bible Bible kralická 

2. Červená karkulka Karkulka 

3. Karel Čtvrtý Karel IV. 

4. Galaxie Mléčná dráha 

5. bible Písmo svaté 

6. okres Olomouc olomoucký okres 

7. Svatý otec papež 

 

 


