
Český jazyk    7.r.     7.A,B,C,D                            práce na 14 dní  - do 27.3.2020 

Opakování učiva 1.stupně a 6. až 7.roč. - využijte internetové stránky na procvičování diktátů a 

doplňování pravopisných cvičení (i/y, mě/mně, s/z/vz, velká písmena, shoda přísudku s podmětem 

atd.), opakování slovních druhů (podstatná jména, přídavná jména, zájmena…), určování mluvnických 

významů (p., číslo, rod, vzor; os., číslo, zp., čas, slovesný rod – činný/trpný), přístavek, větné členy 

(Po, Př, Pk, Pt, Pu) 

Vypracované úkoly zašlete na e-mailové adresy svých vyučujících českého jazyka (p.uč. Secká, 

Löffelmannová loffelmannova@zs-kdyne.cz , M.Svobodová) 

Úkoly budou zadány z mluvnice, slohu i literatury !!! 

Doplňte i/y (í/ý), -n-/-nn-, s/z-: 

1. Slu___ý podz__m je he__ké obdob__. Ze s__té zeleně jehl__čnatých lesů sv__tí   v__barvené 

l__stí. Vzduch b__vá  pros__cen  vůní  kouře z ohníčků, v chodí  se  __b__rat houb__ a dřív__. 

Na pol__ch se p__lně pracuje. V__b__rají se brambory, dob__vá se řepa a s__je se nové 

ob__l__. Brz__ však přijdou mraz__ky a je s__chravo a nevl__dno. 

2. V les__ch a pol__ch žijí sov__. Ve step__ch se mohou l__dé setkat s drobným_ hlodavci, 

drop_ a antilopam__ , v savanách s žirafam__, zebram__ a gazelam__. V konv__ b__lo 

mléko. Nad kopretinam_ létal__ motýl__. Jeho otec se dobře dorozum__ s Rus__, 

Francouz__, Španěl__ a Ital__. Orl__ jsou u nás vzácní. Sokol__ lov__ holub__ jen v letu. Na 

věžích často s__dl__   rorýs__. Na neb__ neb__l ani mráček. Na řece Lab__ leží město 

Vrchlab__. V Polab__ je velm__ úrodná nížina. Nemáte trochu sol__? Vážíme si všech 

poctiv__ch a pracov__tých l__dí. Pod střechou b__lo holub__ hnízdo. Je to ryz__ stříbro. Do 

třídy přišel nov__ žák. Často nás navštěvoval__ otcov__ spolužáci. V__stavené korunovační 

klenoty ohrom__l__ návštěvníky mnoha vzácným__ drahokam__ a nádherným__ perlam__. 

O prázdninách jsme se seznám__l__ s mnoha h__stor__ckým__ památkam__. 

3. Zm__je 

Bl__skavé oči svědčí o tom, že zm__je patří mez__ plaz__ noční, nikol__v denní, jak si ob__čejně 

l__dé m__lně m__sl__. V__dáme ji s__ce na skal__nách a m__tinách ve sluneční v__hni, to však 

odpočívá, tráv__ a sp__. V noci v__lézá ze svého úkrytu. Nejraději lov__ m__ši. Zab__její je její 

jedové zub__. Mrtvé m__ši potom pol__ká.   Po v__datném nas__cení v__hledává ráda v__sluní a 

v__hřívá se. Jeií kl__ nás nesm_  m  _l __t.  

4. V křov__ hnízdil__ kos__. Nepl__tvejte slov__! Mezi pol__ byl__ na mez__ch i strom__.  

V rybníku jsme pozoroval__ ryb__, žáb__ a vodom__1__ i jinou vodní havěť. V zem__ je ukryto různé 

bohatstv__. Rychl__k jel z Ostrav__ do Opav__. V zámku na Zbraslav__ jsou uložena vzácná 

sochařská díla. Mezi p__tl__ byl__ i bedny. Nad les__ létal__ jestřáb__. Ps__ jsou věrným__ přátel__  

člověka. Nemáme pl__tvat peněz__. V_tězstv__ bylo zasloužené. Ryb__   maso je lehce strav__telné. 

V hnízdě b__lo pět  kos__ch  mlád'at. Jeho rodiče jsou zdráv__. 

5. Kamz__k 

Kamz__k v__stupoval kamenitým svahem vzhůru. Na stéblech tráv__ se ještě třp__tila rosa, ale 

rychle os__chala v paprscích slunce. Z ostrůvků kosodřev__ny sladce voněla pryskyřice. Kamz__k znal 

ve své dol__ně všechno, nic jej tu nemohlo překvap__t. Zv__kl si ulehnout ráno po první pastvě na 

v__v__šeném m__stě a pozorovat sv__ště, kteří se v__hříval__ na kamenech. Dovedl rozl__šovat, 

kdy ostré hv__zdy sv__šťů hlašují nebezpečí pro všechny ob__vatele dol__ny. Slunce se teprve 

mailto:loffelmannova@zs-kdyne.cz


v__houplo nad obzor, ale z opačné strany údol__ se oz__val__ hlas__. To nastupoval__ do stěny 

horolezci. 

 

6. Doplň i/y: 

Na psacích stolech stál__ nové lamp__ se stínidl__. Některé step__ se zavlažováním mění v úrodná 

pole. Mezi krystal__ jsou značné rozdíl__ v tvarech. Sečítal__ jsme zlomky se stejným__ 

jmenovatel__. V severní Americe se lze často setkat s Francouz__ a Ital__. V__vážíme různé druhy 

obuv__. Se šakal__ se setkáme i v jihov__chodní Evropě. Původním__ ob__vatel__ Austrálie jsou lidé 

tmavší pleti. V Rusku se platí rubl__. V litru mořské vody je až 35g rozpuštěných nerostných látek, 

hlavně kuchyňské sol__. Obráběcí nože se v__rábějí ze zvláštního druhu ocel__. Chceme-li z__skat 

velm__ s__lný magnet, přiřadíme několik magnetů souhlasným__ pól__ vedle sebe. 

7. Přídavná jména uveďte ve správných tvarech: 

V kořenech byli (maličký) ______________ červíčci. Jablka jsou dosud (nezralé) 

__________________. (Evropský a americký) ___________________________ (lehký) 

__________________ atleti spolu při sportovních utkáních navázali přátelské styky. Bydlíme ve 

(Šrámkova) _______________ ulici. Strýček se přestěhoval do (Jiráskova) _____________________ 

ulice. Přešli jsme po (Jiráskův) ________________ mostě na druhý břeh Vltavy. Viděl jsem už několik 

(Smetanova) ____________________ oper. Z (Vančurova) _______________________ ulice jsme šli 

zpátky do hotelu. Navštívili jsme (tetiččina) ____________________ kamarádku. Nad (Evin) 

__________________stolkem visel malý obrázek. Ve (Smetanovo) __________________ muzeu jsme 

viděli cenné památky. Potkali jsme se s (Jirkův) __________________ spolužáky. Chlapci nejraději 

běhali (bos) __________. Obě děti byly nalezeny (živo) _______________ a (zdrávo) 

______________. V (Havlíčkovy) ________________ sadech jsme si sedli na lavičku. Dívali jsme se z 

(Karlův) ___________________ mostu na Hradčany. (Malé) ________________ koťátka jsou (hravé) 

_______________. I (krotký) ________________ sloni mohou být (nebezpečný) 

___________________. 

8. Uveďte přídavná jména v označeném stupni: 

V krajích s méně rozvinutým průmyslem bývá zalidnění (řídké 2) __________________. Karpaty jsou 

(mladé 2, vysoké 2) _____________________ a (strmé 2) ______________ než Česká vysočina. 

Horské pásmo Český les má podobný ráz jako Šumava, je však (nízké 2) _____________ a (úzké 2) 

____________. Je ve vašem okolí nějaká (významná 2) _______________ historická památka? Listy 

rostou na (tenký 3) _________________ větévkách stromů. Porcelán je (jemný 3) 

_________________ keramický výrobek. (Známý 3) ____________________ příkladem změny 

skupenství je tání ledu a vypařování vody. Severní část středočeské oblasti je teplá, ale (suchá 2) 

_______________, kdežto vysočiny na jihu jsou (chladné 2) _______________ a (vlhké 2). Praha je 

(velkým 3) _______________ střediskem strojírenství v ČR. Mastek patří mezi (měkké 3) 

_______________ nerosty vůbec; (tvrdý 3) _________________ nerost je diamant. 

 

 

9. Úkol ze slohu – napiš do sešitu na sloh žádost panu řediteli o uvolnění ze školy, nezapomeň 

na formu textu a na všechny důležité informace, které musí žádost obsahovat (vycházej 

z informací v učebnici na str.121 – 122 a z uvedeného příkladu žádosti - adresa školy, jméno 

a adresa žadatele, stručný text žádosti – co, kdy, kde, důvod; poděkování, vlastnoruční podpis 



žadatele a místo a datum sepsání žádosti) a nezapomeň, že žádost je druh úředního dopisu a 

musí být psána pouze spisovným jazykem 

 

10. Úkoly z literatury – čtěte, čtěte, čtěte !!!! – doporučenou četbu a cokoli dle vlastního výběru, 

využijte čas na doplnění údajů do čtenářského deníku nebo na přípravu mluvního cvičení 

 

                    Pracovní list – rozvíjející větné členy opakování pro všechny 7.r. 

1. Doplňuj do vět vhodné předměty: 

Dostal jsem k narozeninám ______________. Vyprávěl ______________ o ______________. Od 

Ježíška jsem si přál __________________. Tatínek daroval _________________ nový 

___________________. Nasypal jsem __________________ do krmítka semínka slunečnice. Můj 

dědeček ulovil v rybníce __________________. 

 

2. Doplňuj vhodná příslovečná určení místa, času, způsobu: 

Hrát si __________________, _________________, ___________________ 

Zpívat _________________, ___________________, ___________________ 

Pracovat __________________, ____________________, __________________ 

Běžet ___________________, __________________, _____________________ 

Psát ____________________, _____________________, ____________________ 

 

3. Doplňuj ke slovům přívlastky shodné: 

__________________ kniha, _____________________ oběd, _________________maminka, 

_________________ kolo,  

___________________ čaj, ______________________dort, _____________________ růže, 

_____________________ šaty, _____________________ pes 

 

4. Vyhledej a podtrhni ve větách příslovečná určení a urči jejich druh: 

Venku vydatně pršelo. Děti si odpoledne hrály na písku. Martina krásně zpívala. Včera jsme se vrátili 

z výletu. Na jaře k nám přilétají vlaštovky a vždy si stavějí u okapu hnízdo. Nahoře na skříni leží velký 

kufr. Před domem stálo naše nové auto. U naší chaty roste velice starý dub. 

 

5. V daných větách urči všechny větné členy, graficky znázorni: 

Na stromě rostla krásně červená jablka. Maminka dostala pod stromeček zlatý prstýnek. O 

prázdninách pojedeme na Šumavu k babičce. Dnes v noci se přihnala silná bouřka. Prudký vítr vyvrátil 

mohutné stromy. Váza s čerstvými květinami zdobila obývací pokoj.  Po lyžování jsme se příjemně 

zahřáli u ohně v krbu.  



 

 

 

 


