
ČESKÝ JAZYK: 27. 4 – 30. 4. 

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

 
Tento týden nebudeme mít sloh (v pátek je Svátek práce), přesto níže uvádím řešení slohového 
cvičení. 
 
Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 CVIČENÍ Č. 1: Podtržené slovo nahraďte stejným, ale s malým písmenem: 

 CVIČENÍ Č. 2: Pište správně velká písmena: 

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

a  ZDŮVODNIT – ŘEŠENÍ viz níže 

 

-NOVĚ:  

- přečtěte si nejprve věty z učebnice na str. 42 nebo se podívejte na prezentaci: 
https://slideplayer.cz/slide/2346625/ 

- zápis (opsat nebo vytisknout a vlepit): 

 

Slovesný rod činný a trpný 

 

rod činný rod trpný 

- vyjadřuje, co dělá podmět - vyjadřuje, co dělá někdo jiný než podmět 

Učitel chválil žáka. Žák byl chválen učitelem. 

 

Tvoření trpného rodu: 

 

a) opisným tvarem trpným b) zvratným tvarem trpným 

sloveso být + příčestí trpné tvar 3. osoby činného rodu se zvratným se 

Učitel byl/je/bude představen žákům. 

Student byl/je/bude přijat žáky. 

Med se po staletí používá jako sladidlo a 

skladuje se ve sklenicích. 

 

- trpný tvar mohou mít většinou jen slovesa, která vyjadřují činnost a spojují se s předmětem 

 

 

CVIČENÍ Č. 1: Vyhledej základní skladební dvojice (podmět a přísudek) a urči, zda je sloveso 

v rodě činném, nebo trpném podle vzoru: 

1. Ve třídě byl představen
Př

 nový učitel
Po

 přírodopisu (rod trpný) 

Paní
Po

 ředitelka představila
Př

 třídě nového učitele přírodopisu. (rod činný) 

https://slideplayer.cz/slide/2346625/


2. Květy jsou opylovány včelami. Včely opilují květy. 

3. Med se po staletí používá jako sladidlo. Lidé používají po staletí med jako sladidlo. 

 

CVIČENÍ Č. 2: Určete, která slovesa jsou v rodě činném (Č) a která v rodě trpném (T): 

1. Díval se dlouho za nimi. ____ 2. Radujete se z pěkné známky? ____ 3. Požaduje se rychlá 

odpověď na otázku. ____ 4. Zájezd se uskutečnil v létě. ____ 5. Ráda se směje. ____ 6. Někteří 

se postavili do řady. ____ 7. Vrátí se brzy zpátky. ____ 8. Tablety se užívají jednou denně. ____ 

9. Počet obchodů ve městě se zvyšuje. ____ 10. Ve slově byl se píše tvrdé y. ____ 

 

 

 

 

 

 

! ČTVRTEK 30. 4. 10:45 – 11:30 – SKYPE! 

Budeme společně procvičovat psaní velkých písmen slovesný rod, připojte se! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literatura/Čtenářská dílna 

- dál čtěte knížky, za pololetí potřebujete přečíst alespoň dvě 

 

- tento týden se budeme zabývat životopisnou literaturou 

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

 

Životopisná literatura 

životopis neboli biografie (řecky bios = život, grafein = psát) 

= záznam nejdůležitějších událostí ze života některého člověka 

 

- přečtěte si ukázku z „růžové“ čítanky (SPN) – str. 130:  

Alan Marshall – Už zase skáču přes kaluže 

- do sešitu literatury odpovězte na alespoň 3 otázky ze str. 134 

- - zájemci o malou „1“ mohou odpovědi poslat do soboty 2. 5. 
(nebo si přečtěte jinou ukázku z životopisné literatury, napište hlavní postavy a stručný děj) 

ŘEŠENÍ 
 
Sloh  

- řešení z minulého týdne: 

 



 

CVIČENÍ Č. 1: Podtržené slovo nahraďte stejným, ale s malým písmenem: 

1. Mám knihu od Čapka. ………………….. Na věšáku visí čapka. 

2. Řeka Orlice je Divoká a Tichá.   Samice orla je orlice.  

3. Táta chodil do Sokola.    Viděl jsem vysoko na nebi sokola. 

4. Našel zprávu na Atlas.cz.   V zeměpise používáme atlas. 

5. Na Dušičky šli na hřbitov.   Vodník má v hrnku dušičky. 

6. Kosmonaut byl na Měsíci.   Dnes je měsíc v úplňku. 

7. Ve středu sluneční soustavy je Slunce.  Dnes celý den svítilo slunce. 

8. Mezi plynné planety patří taky Uran.   V dole se těží uran. 

 

 

CVIČENÍ Č. 2: Pište správně velká písmena: 

Zimní prázdniny tráví nejraději na Žďársku. Chlapci se vrátili, když slunce zapadalo. Stížnost zaslali 

Obecnímu úřadu Bílá Třemešná. Je žákem Střední pedagogické školy Boskovice. Náš městský 

úřad nám žádost zamítl. Do základní školy začal chodit ve Vrutici. Kdy začala druhá světová válka? 

Náš prezident sídlí v Praze na Hradě. Stálicí naší sluneční soustavy je Slunce. Procházeli se za svitu 

měsíce. V bitvě u Lipan byli husité v roce 1434 poraženi. Děti dobře poznaly, kde je na obloze 

Velký a Malý vůz. Přemýšlel jsem o nekonečnosti vesmíru. Koupili si auto značky Škoda. Narodil 

se na konci první světové války. Víš, kdy začala Květnová revoluce? Pan Vácha byl za první 

republiky členem Sokola. Prohlédli jsme si Pražský hrad se všemi kulturními památkami. 

Prachaticko a Novohradsko mi učarovaly a rád se tam vrátím. V našem městě jsou základní i 

střední školy.  

 


