
Český jazyk – 7.třída 

9.zadání 

I. Písemně do školního sešitu, nadpis Testové úlohy – práce s textem 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM  

Právě jsem se rozhodl, že vstanu, když se ozvalo diskrétní zaklepání a Saturnin vstoupil. Přál mi dobrého jitra 

a pravil, že ranní ptáče dál *****, mladí ležáci, staří žebráci, a oznámil mi, že venku je pěkně, ale nechval dne 

před *****, nevíme dne ani ***** a kam čert nemůže, nastrčí bábu.  

Vy nejste zvyklí na podivný způsob Saturninova vyjadřování, ale já jsem z té směsice přísloví pochopil, že přijela 

teta Kateřina. Nemohu říci, že by mě to potěšilo. Teta Kateřina se rozhodně nehodila do mé představy 

o dovolené. Byla pro mne symbolem všech možných nepříjemností. Mé neblahé předtuchy se začaly naplňovat 

ještě téhož dne dopoledne. Teta Kateřina vyvolala trapný výstup, když si stěžovala dědečkovi, že ji Saturnin 

nepozdravil, a Milouše dokonce urazil.  

Saturnin jí slušným způsobem odporoval a tvrdil, že neměl v úmyslu mladého pána urazit a milostivou paní že 

pozdravil. Teta ale křičela, že je to drzá lež. (Z. Jirotka, Saturnin, upraveno) 

1.Která z následujících možností neodpovídá výchozímu textu?  

A) Vypravěč vypráví zážitek z dovolené. 

 B) Vypravěč prožívá příběh jako jedna z postav. 

        C) Vypravěč popisuje prostředí, v němž se příběh odehrává.  

D) Vypravěč zachycuje pocity, které v něm vyvolává jedna z postav. 

2. Ke každé z následujících možností napište jedno slovo, které doplňuje uvedené přísloví, a patří 

tedy na příslušné vynechané místo (*****) ve výchozím textu:  

2.1 ranní ptáče dál ***** 2.2 nechval dne před ***** 2.3 nevíme dne ani *****  

3. Vypište z druhého odstavce výchozího textu všechna přídavná jména, určete jejich druh, vypište 

rovněž zájmena a určete jejich druh. 

4. Vysvětlete význam přísloví uvedených v 1. odstavci výchozího textu/ je jich pět/- můžeš použít 

internet 

II. Další zadání se netýká výchozího textu. 

1. Do školního sešitu písemně učebnice str. 72/ 6 – můžeš využít internet 

2. Číslovky-učebnice str.34/4 – písemně do sešitu 12 vět, zbytek ústně 

3. Doplň přirovnání – písemně do sešitu: štíhlí jako…, dlouhý jako…, zelený jako…, 

nadýmá se jako…, stojí rovně jako…, mluví jako…, utíká jako…, je lehký jako… 

Můžeš opakovat na www.skolasnadhledem.cz , www.pravopisne.cz , www.onlinecviceni.cz , na naší 

známé Voršile 

 Kontrolní otázky – písemně do sešitu 

1/ Kdo napsal knihu Saturnin?  

2/ Co je to přirovnání?  

3/ Jaké máme druhy zájmen? 

 

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.pravopisne.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/

