
Český jazyk 7. ročník – 11. 5. – 15. 5.   

POZOR! Konzultace přes Teams! Pro zájemce ve čtvrtek 14. května od 9. 00 hod.!!! 

Milí žáci, milí rodiče, v případě jakýchkoli otázek či problémů mě můžete kontaktovat 

na mailu gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz nebo přes messenger.  

 

MLUVNICE 

 Děkuji všem, kteří si poradili s doplněním a určením příslovečných určení.  

 Děkuji všem, kteří mi poslali i dobrovolný úkol – křížovku (89/3).  

 

 

Připomínám: 

 Pro procvičení druhů příslovečných určení použijte tento odkaz: 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-prislovecne-urceni nebo 

https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetne-cleny/prislovecne-urceni. 

 Pro procvičování větných členů zkuste dále www.skolasnadhledem.cz. 

Doporučuji: 

 Určitě se podívejte na následující video: 

https://www.youtube.com/watch?v=E4ru0qUB_p0 

(Od 4. minuty tam nějaká slečna vysvětluje právě příslovečná určení. ) 

 

 Do sešitu si nadepište Příslovečné určení – test č. 19 a zkuste vybrat správnou 

odpověď pouze na otázky č. 1 – 6. Nejprve to zkuste bez nápovědy, kterou najdete „za 

Komenským“.  Poté se můžete nakouknout pro pomoc nebo se třeba jen ujistit, že to 

máte správně. Budu ráda, když mi pak připíšete, jestli jste nápovědu využili.  Povinný 

úkol k zaslání na můj mail do 14. května – foto/sken odpovědí na těchto 6 otázek. 

 

 

 Do sešitu si nadepište DOPLNĚK a přehledně si opište (nekopírujte) poučku na s. 99 

nahoře a přidejte i ten rámeček „POZOR!“. Zkuste se nad doplňkem zamyslet, ale více 

se s ním budeme seznamovat příště. Tak se můžete těšit.  
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 

!!! Dnes jen kopíruji instrukce z minula pro připomenutí těm, kteří se ještě „do 

Komenského nepustili“.  !!! 

 

 Do sešitu si nadepište Jan Amos KOMENSKÝ. 

 

 Pokud teď čekáte, že si vykopírujete další zápis, tak neeeeeeeee.  Dneska to bude 

jinak a mnohem víc o vás. Sami si na internetu vyhledejte a načtěte informace o Janu 

Amosovi Komenském. Do sešitu si pak zapište 3 libovolné informace o jeho životě a 3 

libovolné informace o jeho díle. Tento zápis mi ale neposílejte. Na můj mail mi do 15. 

května pošlete jednu jedinou informaci (z těch všech, které jste si vyhledali), která vás 

opravdu zaujala nebo i třeba překvapila. Zkrátka takovou informaci, kterou si budete 

dlouho pamatovat. 

 

 
 

 

 

 

 



Nápovědaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa: 

3. Ptáte se: Jak dlouho žil v této vesnici? 

4. Ptáte se: Proč? Za jakým účelem odešel dědeček k řece? 

5. Toto je opravdu těžké. Podtrhněte si vždy základní větné členy, to vám pomůže. 

6. Ptejte se: Jak moc? 

 

 

 

 

 

 

 

 


