
Český jazyk 7.třída  

 

Milé žákyně, milí žáci, 

v minulých dnech jsme kontrolovali úkoly, které jste doma vypracovávali. Vybraná cvičení  

a příklady vyučující opravili, případně ohodnotili pochvalou, pochvalnou nálepkou.  

 

Po kontrole jsme pro 2. stupeň sjednotili a upřesnili pravidla pro domácí vzdělávání, která 

platí od 7. zadání: 

 

Domácí práce – úkoly i zápisy nového učiva, které pro vás vyučující chystají, budou pěkně 

esteticky zpracované. Na začátku každého zápisu bude ručně napsaný nadpis. 

 

Zápisy: 

1. Mohou být čitelně psané rukou s odpovídající úpravou. 

2. Mohou být i vytištěné ze zadání.  

 V tomto případě je nutné vybrat z vloženého zadání pouze části zápisu k látce, 

popřípadě příklady, obrázky (nebudete vkládat do sešitu e-mailové adresy 

vyučujících, kontakty na školu nebo odkazy k procvičování, na videa, pokyny 

vyučujících…).  

 Zápis/obrázek bude pěkně obstřihnutý a nalepený po celé ploše výstřižku.  

 Výstřižek nesmí být přeložený a nesmí vyčnívat ze sešitu. 

Sešity ani po kontrole neničte a nevyhazujte. Po návratu do školy a v příštím školním roce 

s nimi budete pracovat a využívat je při vysvětlování, doplňování a prohlubování daného učiva. 

Proto je potřeba, aby zápisy byly pečlivě zpracované.  

 

Vložená zadání z jednotlivých předmětů pro žáky 2. stupně budou mít na konci uvedené              

3 kontrolní otázky. Odpovědi napíšete čitelně rukou do sešitu v závěru každého zápisu. 

 

Ať se vám daří! 

                                      Těšíme se na shledání ve škole 

                          Vedení ZŠ Zborovice 

 

 

 

Prosím ty, kterým chybí některá zadání, dokončete to do další kontroly, děkuji. 

 

1. Vysvětlete, co znamenají tato přirovnání – písemně do školního sešitu. 

Je jako z divokých vajec. Chová se jako slon v porcelánu. Bojí se toho jako čert kříže 

Leze to z něj jako z chlupaté deky. Je jako pijavice. Má se jako prase v žitě. 

2. Přečti si následující text a odpověz do školního sešitu písemně na otázky. 



Minulý týden jsme se školou navštívili hrad Karlštejn. Dnes nám paní učitelka řekla, 

abychom napsali pět zajímavostí o tomto hradě. Karlštejn se nachází ve 

Středočeském kraji a patří mezi nejstarší a nejvýznamnější středověké hrady 

v Čechách. Pobýval na něm i Karel IV. Dominantou hradu je kaple sv. Kříže, která 

je ukázkou gotického malířství. Mně se nejvíce líbila Velká věž s obrazy od Mistra 

Theodorika. 

a/ Z prvního souvětí vypište slovesa a určete mluvnické kategorie/ osobu, číslo, čas, 

způsob, rod/. 

b/ Utvoř rozkazovací způsob slovesa POBÝVAL/ 2. os. číslo jednotné a množné, 

1.osoba množného čísla/. 

c/Vypište z textu všechna příslovce. 

d/ Jak se jmenuje dominanta hradu? 

e/ Vypište dvě přídavná jména ve třetím stupni. Najdi v textu číslovku a urči její druh, 

najdi v textu přídavné jménu tvrdé. Vypište zájmeno ukazovací. 

 

3. Učebnice str.82/ cv.2 – písemně do školního sešitu. Můžeš použít internet. 

4. Zápis do školního sešitu: 

Nadpis: Zkracování, zkratky a zkratková slova 

Víceslovné názvy se často zkracují a nahrazují zkratkami z počátečních písmen 

jednotlivých slov. 

Pravopis-takové zkratky píšeme velkými písmeny bez teček a při čtení je vyslovujeme 

jako hlásky /např. ČR/někdy jako slovo /např.: AMU/ 

Často zkracujeme ustálené obraty a často užívaná slova-píšeme malým písmenem a 

zakončujeme tečkou /např. tzv.= takzvaný, aj.= a jiné, u fyzikálních jednotek nepíšeme 

tečku/ např. 5 m= pět metrů/ 

5. Přiřaď správnou zkratku – vyber z nabídky– písemně do sešitu 

Liaz, PSČ, SR, SRN, Čedok, OSN, JAMU, PhDr., Mgr. 

NABÍDKA: poštovní směrovací číslo, Organizace spojených národů, magistr, 

Liberecké automobilové závody, Slovenská republika, doktor filozofie, Spolková 

republika Německo, Janáčkova akademie múzických umění, Česká dopravní kancelář 

6. Můžeš procvičovat na www.skolasnadhledem.cz , www.pravopisne.cz., na naší známé 

Voršile 

 

 

Kontrolní otázky:  

1. Jaká slova nejčastěji zkracujeme? 

2. Píšeme tečku u fyzikálních jednotek?  

3. Co znamená zkratka aj.? 

 

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

