
Český jazyk 7. ročník – 4. 5. – 7. 5.   

POZOR! Konzultace přes Teams! Pro zájemce ve čtvrtek 7. 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 doplňováním příslovečných určení.  

 Do sešitu si opište nadpis a poučku ze s. 89. Znovu si tak připomenete další druhy 

příslovečných určení.  

 Zkuste si ústně projít cvičení 89/1 a snažte se rozlišit příslovečná určení příčiny, účelu, 

podmínky a přípustky. Dělejte to tak, že se na ty vyznačené výrazy budete ptát těmi 

tučně napsanými otázkami z poučky nad cvičením, kterou jste si opsali. 

 Do sešitu si opište následující věty a doplňte do nich příslovečná určení příčiny, účelu, 

podmínky nebo přípustky. Vždy nad doplněné příslovečné určení nadepište, o jaký 

druh se jedná. Pořád nakukujte do poučky na otázky i příklady.  

Za …………………… můžeme vidět padat hvězdy. 

Zítra pojedeme ……………………………. babičku. (Nápověda: Do této doplň 

infinitiv slovesa.) 

I přes …………………………. se za něj provdala. 

Přišel pozdě na rande kvůli ……………………….. 

Povinný úkol k zaslání na můj mail do 6. května – foto/sken těchto 4 vět 

 Dobrovolný úkol k zaslání na můj mail do 7. května – foto/sken křížovky 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. ) 

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 

 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 
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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. 

 

 
 

SLOH 

 Do slohového sešitu si nadepište VYPRAVOVÁNÍ a opište si poučku ze s. 109 

nahoře.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


