
Český jazyk – 7.třída 

26. zadání 

1. Pravopis -hnědá učebnice str.53/ předpony s-/z- cv.1- 3řádky, str. 53-54/ psaní 

souhláskových skupin -cv.3 – obě cvičení písemně do sešitu 

2. Skladba – zápis do sešitu 

nadpis Vedlejší věta přísudková  

- nahrazuje jméno v přísudku jmenném se sponou- příklady: 

       přísudek jmenný se sponou   vedlejší věta přísudková 

Já nejsem nespolehlivý. – Nejsem takový, aby se na mě nedalo spolehnout. 

          přísudek jmenný se sponou   vedlejší věta přísudková 

Obloha byla jako vymetená. - Obloha byla, jako by ji vymetl. 

3. Práce s učebnicí – hnědá učebnice str.95/ cv. 1 – ústně 

- bílá učebnice str. 92/cv.1, 2 - ústně 

4. Pracovní sešit- PS str.58/cv.10 a- c  PS str.60/cv.4a-d 

5. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz  

6. Literatura – počátky českého písemnictví – ukázka ze svatováclavských legend – přečti si 

ukázku a do literárního sešitu odpověz na otázky k textu 

První staroslověnská legenda o sv.Václavu 

1. Byl jeden kníže v Čechách jménem Vratislav a jeho žena se zvala Drahomíra. I narodil se jim 
prvorozený syn a na křtu dali mu jméno Václav. Když povyrostl a bylo třeba mu udělit 
postřižiny, otec jeho Vratislav pozval k nim jednoho biskupa s jeho notářem i s jeho 
duchovenstvem. V chrámě svaté Marie byla proň odzpívána mše, a potom biskup vzal hocha 
a postavil jej na rohu stupně před oltářem a požehnal jej slovy: "Pane Ježíši Kriste, požehnej 
tohoto hocha, jakos požehnal všechny své spravedlivé." A tak s požehnáním byl postřižen. 
Proto se domníváme, že hoch požehnáním tohoto biskupa a jeho zbožnými modlitbami počal 
růst chráněn milostí boží. Jeho bába Ludmila dala jej vyučit v knihách slovanských pod 
vedením kněze, a on si dobře osvojil jejich smysl. Vratislav pak jej poslal do Budče, tam se 
hoch počal učit knihám latinským a osvojil si je dobře. 

2. Když otec jeho Vratislav zemřel, dosadili Češi na dědičný trůn jeho syna, knížete Václava. Jeho 
bratr Boleslav vyrůstal pod ním, neboť oba byli ještě malí. Ale matka jejich Drahomíra zajistila 
zemi a spravovala lid, dokud Václav nedospěl, a když dospěl, sám se jal spravovat svůj lid. Měl 
čtyři sestry, ty provdali a vybavili do různých knížectví. 
Milostí boží vskutku kníže Václav nejen se dobře naučil knihám, ale i ve víře byl dokonalý. 
Všem nuzným prokazoval dobrodiní, nahé odíval, lačné krmil, pocestné přijímal podle slov 
evangelia, vdovám nedával ukřivdit, všechny lidi chudé i bohaté miloval, přisluhoval 
služebníkům božím, kostely zlatem zdobil. Ježto věřil celým srdcem v Boha, konal za svého 
života všechny dobré skutky, jaké jen mohl. 

http://www.skolasnadhledem.cz/


3. I zpychli mužové čeští, vždyť kníže jejich byl ještě mlád, a ďábel vnukl jim do srdce dřív, jako 
do srdce Jidášovi, zrádci Páně, aby povstali proti svému pánu Václavovi jako Židé proti Kristu. 
Neboť je psáno, že každý, kdo povstává proti svému pánu, podoben je Jidáši………… 

Časně zrána zvonili na jitřní. Jakmile Václav uslyšel zvon, řekl: "Díky tobě, Pane, že ses mi dal 
dočkat tohoto jitra." I vstal a šel na jitřní. Hned v bráně jej dostihl Boleslav. Václav se naň 
ohlédl a řekl: "Bratře, včeras nám dobře posloužil." K uchu Boleslava se naklonil ďábel a zkazil 
jeho srdce, že mu odpověděl: "Nyní ti chci lépe posloužit." Po těch slovech udeřil jej mečem 
po hlavě. Václav se obrátil k němu a řekl: "Co ti to popadlo, bratře?" A po těch slovech jej 
uchopil a srazil na zem. Tu přispěchal jakýsi Tuža a ťal Václava do ruky. Ten poraněn na ruce 
pustil bratra a běžel do chrámu. Tu dva ďábli řečení Tira a Česta ubili jej v bráně chrámové. 
Hněvsa pak přiskočil a probodl mu bok mečem. Václav ihned vypustil svou duši se slovy: "V 
ruce tvé, Pane, poroučím ducha svého." 

Otázky k textu: 

Co znamenají tato slova: postřižiny- jitřní (slova v textu vyznačena  

V jakém jazyce uměl Václav číst knihy( odpověď najdeš v 1.odstavci)? 

Jak se jmenoval Václavův otec, matka a bratr? 

Jak se projevovala Václavova víra( odpověď najdeš ve 2. odstavci)? 

Kdo to byl Jidáš? 

Kdy má svátek Václav? – 5.8-6.8.-28.9.-28.10. 

 


