
Český jazyk 7. ročník – 18. 5. – 22. 5.   

POZOR! Konzultace přes Teams! Pro zájemce ve čtvrtek 21. 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 testem na příslovečná určení.  

 

 Znovu si prosím důkladně pročtěte poučku ze s. 99, kterou jste si minule zapsali do 

sešitu.  

 

 Pozorujte následující příklady doplňku (Nezapomeňte, že jde o větný člen, který 

závisí na slovese a zároveň!!! se vztahuje ke jménu.): 

                                  D 

Strýček pracuje jako kuchař. (Jako kuchař závisí, jak na pracuje, tak na strýček. 

Důkaz: Kdyby to byla např. teta, bylo by tam kuchařka.) 

                                            D 

Po práci se sousedka cítila unavena. (Unavena závisí jak na cítila se, tak na sousedka. 

Důkaz: Kdyby to byl soused, bylo by tam unaven.) 

                                           D 

Petr a Roman mu pomohli rádi. (Rádi závisí jak na pomohli, tak na Petr a Roman. 

Důkaz: Kdyby to byla Adéla a Kristýna, bylo by tam rády. A pomohly. ) 

 

 Výše uvedené příklady si opište do sešitu, vždy nadepište D (pro doplněk). To moje 

vysvětlování v závorkách psát samozřejmě nemusíte.  

 

 Podívejte se na následující vysvětlení doplňku:  

https://www.youtube.com/watch?v=E4AR6pbHIPE 

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

 

Tady si doplněk znovu připomeňte a procvičte:  

https://www.umimecesky.cz/cviceni-doplnek 

 

 Povinný úkol k zaslání na můj mail do 21. května – prvních pět vět ze cvičení 99/3.  

(Nápověda: poslední bod v poučce na s. 99. Je tam shoda.) 

 

mailto:gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=E4AR6pbHIPE
https://www.youtube.com/watch?v=llfQhPzWYAE
https://www.umimecesky.cz/cviceni-doplnek


 
 

 

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 

 Děkuji všem, kteří se věnovali Janu Amosovi Komenskému.  

 

 Z mých webových stránek si opište (vykopírujte a nalepte) další zápis, který následuje 

za obrázkem Komenského. (Poslední věta: V lidové slovesnosti se uchoval přirozený 

vývoj jazyka.) 
 

 Poslechněte si toto: https://www.youtube.com/watch?v=urTSuTCpN9w. Pokud by to 

na vás bylo příliš, můžete zkusit verzi z pohádka Anděl Páně 2.  
 

 Zkuste si na internetu vyhledat nějakou kramářskou píseň.  

 

Čtěte si pro radost.   

(Stále ještě nemám domyšleno, jak to bude s tou naší besedou nad Shakespearem a týmovými 

referáty. Určitě ale nepočítejte s tím, že to „vyšumí“.  Pravděpodobně to budeme muset řešit 

přes mail… Stále vyčkávám, pořád doufám, že se ještě v tomto školním roce uvidíme.) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=urTSuTCpN9w


SLOH 

 Připomeňte si, co jste si minule zapsali do slohového sešitu o vypravování, přečtěte si 

modré poučky na s. 110 a 114 a k tomu jednu pohádku (115/15).  Všímejte si toho, 

jestli je to dobré vypravování, jestli tam najdete něco z těch pouček. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


