
Český jazyk – 7.třída 

16.zadání 

1. Pravopis – opiš do sešitu 

- koncovky podstatných a přídavných jmen: natrhala chrp-, na oba sokol-, pochází z Vrchlab-, žáci 

z Přibyslav-, silné mraz-, motýl-  létají, zlacené rám-, jde k Pavlov-, datl- jsou ptáci, páchají násil-, 

grilovaný koz- sýr, drz- vrabci, bez sousedov-ch kluků, proslul- malíř, silné orl- drápy, se žhav-m- 

novinkami, Tondov- záliby, k hladov-m zvířatům, Otov- mal- bratři, v únikov-ch východech, 

s nehořlav-m- materiály 

- podstatná jména v závorce nahraďte zájmenem ONA (ji/ni, jí/ ní): Dala mi (kytici). (Haně) se do toho 

nechce. O (Věře) se vůbec nezmínila. Pomohl (sousedce) s kufry. Volali na (Terezu). Půjdu tam s 

(Lídou). Přišla už bez (čepice). Zajímala se o (politiku). Dnes je (sestře) deset let. Vedle (radnice) je 

pošta. 

2. Synonyma, antonyma, homonyma – zápis do sešitu 

Synonyma – slova s podobným významem, nemají vždy zcela shodný význam, často se liší 

významovým odstínem/ automobil-vůz, chlapec-hoch, hezký-pěkný/ 

- pokud existuje více synonymních výrazů-vytvářejí synonymickou řadu 

- synonyma se často liší slohovým použitím, do synonymních řad vstupují slova 

významově neutrální a slova významově zabarvená 

- existují synonyma s citovým příznakem, a to kladným/ pes=pejsek, pejsánek, 

maminka= maminečka/, nebo záporným/ pes= čokl, maminka= máti/ 

Antonyma-slova, která mají opačný význam/ den-noc, vcházet-vycházet, tmavý – světlý, do-

z, ano-ne/ 

Homonyma – slova, která stejně znějí, ale pojmenovávají jevy zcela odlišné a navzájem 

nesouvisející/ role-herecká úloha, pole, role papíru/ 

3. Pracovní sešit 

PS str. 18/ cv.1 b  PS str.18/ cv.2, 3  PS str.19/ cv.6 a, b, cv.7 

4. Práce s učebnicí 

Hnědá učebnice str.63/ cv.2 – ústně, str.66/cv.11, 12- ústně 

5. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz podle kódu v PS na str.18 dole- 

synonyma 1,2,3,4,5, antonyma 1,2  

6. Literatura-drama/ práce s textem/ – přečti si text o světovém dramatikovi 

William Shakespeare (pokřtěn 26. dubna 1564 – zemřel 3. května 1616 )  

byl anglický básník, dramatik a herec, který bývá považován za největšího anglicky píšícího 

spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího dramatika. Je často nazýván anglickým národním 

básníkem a „bardem z Avonu“. Připisuje se mu přibližně 38 dochovaných her (včetně těch, na kterých 

asi s někým spolupracoval), 154 sonetů, dvě dlouhé epické básně a několik dalších básní, z nichž 
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některé jsou nejistého autorství. Jeho hry byly přeloženy do všech hlavních živých jazyků a jsou 

uváděny častěji než hry jakéhokoli jiného dramatika.  

  

 

Vyber správnou odpověď/ věty zapiš do školního sešitu/: 

W.Shakespeare byl německý-anglický-český dramatik. 

Připisuje se mu 38-39-40 dochovaných her. 

Je nazývaný „bardem z Avonu- z Londýna- z Liverpoolu“ 

W.Shakespeare žil ve 2.polovině 16.století- ve 2.polovině 17.století- ve 2.polovině 18.století. 


