
ČESKÝ JAZYK: 6. 4. – 8. 4. 

7. TŘÍDA 

Tento týden nás čekají velikonoční prázdniny. Vzpomeneme si na váš rozvrh a dáme 

si  jen mluvnici (pokud nepočítám řešení úkolů z minulého týdne). 

Veselé Velikonoce  

 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 CVIČENÍ Č. 1: Urči druh podtržených VV: Telegramy:  

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

opravit  – ŘEŠENÍ viz níže 

CVIČENÍ Č. 2 - 4: Dopiš velká nebo malá písmena: 

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

opravit a ZDŮVODNIT podle zápisu z minulého týdne; např. Štěkat 

uměl dědečkův pes Voříšek (jméno psa), jako když střílí. Přiběhl k nám 

psík, docela obyčejný voříšek (rasa), ale byl velice chytrý. 

 – ŘEŠENÍ viz níže 

 

-NOVĚ: 

- CVIČENÍ Č. 1: https://www.onlinecviceni.cz/: vyberte: 2. stupeň, český jazyk, 

pro  7.  ročník, 04 – skladba vět, 09 – druhy VV 

 můžete si procvičit všech 5 cvičení 

 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 pátku 10. 4. 

 

Velká písmena u jmen vlastních 

- v tomto týdnu si pořádně přečtěte body 10 a 11, někteří jste ve cvičeních 

z minulého týdne dost chybovali, přitom skoro všechna slovní spojení byla v zápise… 

- opět můžete všechna další cvičení poslat na malou „1“ do pátku 10. 4. 

 

CVIČENÍ Č. 2: opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu 

Dopiš velká nebo malá písmena. Dejte pozor, zda se jedná o název města nebo jeho 

části (všechno velkým kromě předložek, nebo pouze o název lázní): 

Důležitá rekreační střediska v (k)___rkonoších jsou (š)___pindlerův (m)___lýn, 

(p)___ec (p)___od (s)___něžkou a (j)___anské (l)___ázně. V (k)___rálově (d)___voře je 

https://www.onlinecviceni.cz/


velká cementárna. V (m)___ladé (b)___oleslavi je (a)___utomobilka , ve které se 

vyrábějí automobily značky (š)___koda. Pod (k)___rušnými (h)___orami leží lázeňská 

místa (k)___arlovy (v)___ary, (m)___ariánské (l)___ázně a (f)___rantiškovy (l)___ázně. 

V obci (l)___ázně (l)___ibverda je budova známá pod názvem (o)___bří (s)___ud, 

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

(v)___ltavském břehu (m)___alá (s)___trana a (h)___radčany a na pravém břehu 

(s)___taré (m)___ěsto a (n)___ové (m)___ěsto. V (h)___radci (k)___rálové ústí do Labe 

řeka (o)___rlice, vzniklá spojením (o)___rlice (t)___iché a (d)___ivoké. 

 

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

 

 

 

 

 

Literatura/Čtenářská dílna 

- nezapomeňte poslat na mail MarcelaOravova@seznam.cz nebo přes Skype 

(live:.cid.abd1d966eaadabee) 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 

- 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 – řešení z minulého týdne viz níže 

- cv. 3 a) – pokud máte vypracováno jinak, napište, možná je více variant 

  

mailto:MarcelaOravova@seznam.cz


ŘEŠENÍ 
 

CVIČENÍ Č. 1: Urči druh podtržených VV 

 
Telegramy 

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

mohly vybírat své rodiče, ušetřili bychom hodně rodičů. VV – __podmínková__  

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

tak ji nemohou mít všichni. VV - ___podmínková__ Hloupost vítězí, protože 

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

stále hloupnout. VV - __účelová_ 

 

CVIČENÍ Č. 2: Dopiš velká nebo malá písmena: 

V Babičce se píše také o psech Sultánovi a Tyrlovi. Mezi hrdiny Poláčkovy knihy Bylo 

nás pět patří také jezevčík Pajda. Štěkat uměl dědečkův pes Voříšek, jako když střílí. 

Přiběhl k nám psík, docela obyčejný voříšek, ale byl velice chytrý. Dědeček vypravoval 

dětem nejprve o Červené karkulce a pak ještě o Sněhurce a sedmi trpaslících. Děti 

rády poslouchaly také vyprávění o mocném obru Krakonošovi. Za vlády Petra 

Velikého se Rusko proměnilo ve velikou říši. Mezi nejslavnější indiánské náčelníky 

patřil Sedící býk. 

 

CVIČENÍ Č. 3: Dopiš velká nebo malá písmena: 

Mezi Evropany jsou nejvíce zastoupeni Slované, Germáni a Románi. Ve Spolkové 

republice Německo žije menšina Lužických Srbů, kteří patří mezi Slovany. Mezi 

slovanské národy patří také Bulhaři. Na Hodonínsku, Uherskobrodsku a 

Uherskohradišťsku žijí Moravští Slováci, u nichž se dosud zčásti zachovala slovácká 

výzdoba chalup. Také Hanáci si zachovali zbytky starobylého nářečí. Roku 1306 



vymřel rod Přemyslovců po meči. Jan Lucemburský, syn římského císaře Jindřicha 

VII., byl ve svých čtrnácti letech zvolen českým králem, oženěn s Eliškou 

Přemyslovnou a dosazen na český trůn. 

 

CVIČENÍ Č. 4: Dopiš velká nebo malá písmena: 

Západní břehy Evropy oblévá Atlantský oceán, severní břehy omývá Severní ledový 

oceán. Od Afriky je evropská pevnina oddělena Středozemním mořem. Britské 

ostrovy jsou od západního evropského pobřeží odděleny Lamanšským průlivem a 

Severním mořem. Amerika je nazývána také Nový svět. Panamskou šíjí je prokopán 

Panamský průplav. Úzká pevnina, která spojuje Severní Ameriku a Jižní Ameriku, se 

někdy nazývá Střední Amerika. Na jižní Moravě se daří pěstování vinné révy. Na 

poloostrově, který se nazývá Malá Asie, se rozkládá Turecká republika. 

  



 


