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ZADÁNÍ PRÁCE OD 30.3. – 14.4. 

 
VYŘEŠENÉ ÚKOLY MŮŽETE POSÍLAT I PO ČÁSTECH, NEJLÉPE VE WORDU - na e-mailové 

adresy svých vyučujících českého jazyka. 

 

Opakování tvarosloví                         7.r. 

1. Doplň i/y, spojování - urči pád a vzor podstatných jmen: 

V postel___                                                        6.pád, stroj 

Číslo obuv___                                                    7.pád, muž 

Měl dva ps___                                                   7.pád, píseň 

Zalévala květiny konv___                                7.pád, stavení 

Ovce se pásly v jetel___                                   2.pád, kost 

Řeknu to strýčkov___                                       4.pád, pán 

Mluvil s učitel___                                               7.pád, hrad 

Auto projelo několika tunel___                       1.pád, hrad 

Sýpka s obil___m                                                6.pád, píseň 

Automobil__ přijížděly                                      3.pád, pán 

 

2. Uvedená slova z nabídky doplň ve správném tvaru do vět: 

 

 

 

Na jaře rozkvétají u potoka trsy _______________. Masopustní průvod procházel 

celou ______________.  _____________ neklidně pobíhali v ______________. 

K obědu jsme měli vepřové maso s ________________. V _____________ často 

chodíme k babičce na sváteční oběd.  _______________ se svými ________________ 

se vydali na pěší výlet. Na jazykovém táboře jsme se seznámili s _______________, 

_________________ a _________________. ___________ hlasitě štěkali. 

 

3. Dokážeš opravit chyby? 

Miška zaběhla do nory. Myslivci lovily v lesých zajíce. Psy štěkali na kolemjdoucí. 

Mraky se při bouřce honili na nebi. Na rose se třpitily kapky rosi jako drahokami. 

Rodiče se sešly ve škole na mimořádné schůzy. Dědečkovy koně pohazovali bujnýmy 

hřívamy. Nerudovi básně se my líbý. Slepice zobali zrní. Petr a Mirek utíkaly domů na 

objed. Dívky spívali veselé písničky. V Jižních Čechách se nachází rybníky. V českých 

Budějovicích bidlí naši příbuzní. Uvařil jsem si heřmánkoví čaj. Na chodsku se mluví 

Chodským nářečím. Velmi oblíbená je smetanova opera prodaná Nevěsta. Těšil se na 

příjemě ztrávený večer s přátely. 

 

 

 

Neděle, ves, klec, bledule, lev, mrkev, žák, Němci, pes, Španělé, učitel, Angličané 
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4. Přístavek – oddělování čárkami – najdi ve větě přístavek, odděl ho čárkami: 

Př. Dnes mě navštíví Petra. – Petra je moje nejlepší kamarádka. 

Věta s přístavkem:  

Dnes mě navštíví Petra, moje nejlepší kamarádka. 

 

Hledal jsem na mapě Prahu hlavní město České republiky. 

O víkendu jsme navštívili Sněžku nejvyšší horu Krkonoš. 

Štěkal na nás Azor sousedův pes.  

Obdivuji Jaromíra Jágra našeho slavného hokejistu. 

Na výlet pojedeme do Tábora města husitů. 

Karel IV. český král založil Karlštejn. 

Praha hlavní město České republiky je sídlem prezidenta. 

Božena Němcová česká spisovatelka 19.století byla sběratelkou lidových pohádek. 

K obědu jsem měl moje oblíbené jídlo řízek a bramborový salát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Trpný rod – procvičování                                     

Tvoř věty s danými slovy – použij slovesa v trpném rodě: 

1. Zasáhnout – strom – blesk   - - - - -   Př. Strom byl zasažen bleskem. 

2. Zasadit – jabloň ________________________________________________________ 

3. Chytit – divoký kůň _____________________________________________________ 

4. Pronajmout – byty ______________________________________________________ 

5. Zprostit – vina _________________________________________________________ 

6. Uhasit – požár_________________________________________________________ 

7. Naladit – housle _______________________________________________________ 

8. Vyhodit – starý nábytek __________________________________________________ 

9. Zavěsit – obraz _________________________________________________________ 

10. Zkroutit – lano _________________________________________________________ 

11. Sníst – oběd ___________________________________________________________ 

12. Najít – děti ____________________________________________________________ 

13. Zatknout – zločinec _____________________________________________________ 

14. Uklidit – pokoj _________________________________________________________ 

15. Zamyslet – babička ______________________________________________________ 

16. Propustit – vězeň _______________________________________________________ 

17. Ostříhat – chlapec ______________________________________________________ 

18. Otisknout – článek ______________________________________________________ 

19. Zakousnout – zajíc ______________________________________________________ 

20. Zalít – květiny __________________________________________________________ 

21. Nadchnout – fanoušci ___________________________________________________ 

22. Vyprostit – raněný ______________________________________________________ 

23. Zkazit – výkres _________________________________________________________ 

24. Odříznout – krajíc chleba ________________________________________________ 

25. Opustit – chata ________________________________________________________ 

26. Ohrozit – živočichové ____________________________________________________ 
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Jméno:________________________________ 

1. Podtrhni podmět a přísudek, urči slovesný rod: 

Maminka uklidila dětský pokoj. _________________ 

Noviny byly pohozeny na stole. _________________ 

U garáže je položena nová dlažba. _______________ 

Měsíček nám svítil na cestu. ________________ 

Tatínek o víkendu opravoval komín. __________________ 

Bábovka byla upečena dozlatova. __________________ 

Křižník byl brzy nepřáteli potopen. _________________ 

Všechny objednávky se vyřídí příští týden. _______________ 

Všechny objednávky vyřídíme příští týden. ________________ 

Vítr foukal a loď se kymácela. ___________________________ 

 

2. Urči mluvnické významy sloves z 1.cv.: 

Je položena – 

Vyřídíme – 

Byl potopen –  

 

3. Doplň koncovky v trpném rodě: 

Koně byl__ vypuštěn__ do nového výběhu. Všechny automobily byl__ opraven__ 

včas. Rodiče byl__ seznámen__ s novými okolnostmi výletu. Žáci a žákyně byl__ 

zkoušen__ písemně. Nádoby byl__ zhotoven__ z pálené hlíny. Lidé byl__ 

shromážděn__ na náměstí. Stromy byl__ vysázen__ u cesty. Zvířata byl__ očkován__ 

proti vzteklině. Organismy byl__ pozorován__ pod mikroskopem. Děti byl__ 

odvezen__ na vodácký tábor. Všichni byl__ z koncertu nadšen__. 
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Procvičování druhů vedlejších vět příslovečných (př.místní, př.časová, př.způsobová, 

př.měrová, př.příčinná, př.účelová, př.podmínková, př.přípustková – zopakujte si spojovací 

výrazy), podtrhni přísudky, zakroužkuj spojovací výraz, označ VH a VV a urči druh VV: 

 

1. Třásla se, protože měla strach z písemky. 

2. Vrátil se, odkud přišel. 

3. Když se vrátil z brigády, byl velmi unaven. 

4. Jestliže se budu dobře učit, určitě mě přijmou na gymnázium. 

5. Vyvětral ložnici, aby se mu lépe spalo. 

6. Kdyby pršelo, vezmu si deštník. 

7. Nasnídal se, přestože neměl na nic chuť. 

8. Šel s pejskem na procházku, aby se oba zbavili přebytečné energie. 

9. Ačkoli nic nedělal, byl stále unaven. 

10. Babička mi upekla dort, jelikož mám narozeniny. 

11. Práci udělal tak, jak po něm tatínek požadoval. 

12. I když jsem poctivě ležel v posteli, teplota stále neklesala. 

13. Až si napíšeš úkoly, můžeš jít za kamarádem. 

14. Šel tak rychle, až ho bodalo v boku. 
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OPAKOVÁNÍ ČÍSLOVEK 

1. Pravopisné cvičení – duálové tvary číslovek: 

Nesahej si do očí těm__ špinavým__ rukam__. Na silných ramen__ nesl 

kládu. Pes moudrým__ očim__ sledoval každý pohyb svého pána. Vezmi tu 

plátěnou tašku s dlouhým__ u___ . Osel stříhal dlouhým__ u___ . Spadl 

jsem, ale kromě odřených kole____ se mi nic nestalo. Na slepých ramen___ 

řeky hnízdí kachny. Na bos_ch noh___ měla nazuté sportovní boty. Na nově 

nalakovaných noh__ od stolu už jsou škrábance. K večeři si usmažíme 

volsk__ o____  (mn.č.) 

2. Doplň tečky u řadových číslovek: 

Přijdu po 5 hodině, protože ještě musím k zubaři. Koupím si 10 rohlíků, 9 

jich donesu domů a 10 sním. Skončil 3 v pořadí. Byli jsme na výletě 22 

června. 3 góly padly hned v 10 minutě 1 poločasu, 4 gól jen o 5 minut 

později. Naše škola byla založena před více než 40 lety. Nejvýznamnější 

panovník rodu Lucemburků, Karel IV , vládl v polovině 14 století. Na straně 

30 si přečtěte 3 odstavec. 

3. Urči druhy číslovek: 

mnoho ponožek - ………………………. pátý zájemce - ………………………… 

dvanáct trpaslíků – …………………  několikanásobný vítěz - …………………… 

patery kalhoty - ………………………  stý zákazník - ……………………………. 

mnohokrát dotazovaný - ………………  za devatero horami - …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


