
Český jazyk – 7.třída 

15.zadání 

1. Nauka o slově – zápis do sešitu 

nadpis Slova jednoznačná a mnohoznačná 

 - hnědá učebnice str.61- opište si žluté tabulky 

2. Práce s učebnicí – bílá učebnice str.11/ cv.2, 3, 5, 6 - ústně 

3. Pravopis – přepište do sešitu 

-vyjmenovaná slova: p-tlačit je trestné, hlas-tě se oz-val, nad-cenný roztok, zápach m-šiny, v-

b-té baterky, m-luje l-necké cukroví, chce v-t věneček, rychle mě odb-la, přib-l k nám žák, už 

sl-ší v-t psy, houkání v-ra, nab-l přesvědčení o pravdě, v-la je dům, osob-tý projev, v-řivka 

-zájmeno já: brní m__ ruce, to se týká i ____, nechcete jít ke ____, moc toho o ____ neví, 

něco na _____ volal, někdo ____zatelefonoval, zopakoval to po __, zastavil se u ___, polilo 

__ horko, sedí vedle __, prý o __ nepřemýšlela, vždy stál při____, doneslo se to ke _____ 

- příslovce/ zapište dohromady nebo zvlášť/:  (na)to si nevzpomínám, (na)uvítanou mi podal 

ruku, je to výjimka (z)pravidla, brzy na(to) se odstěhovala, (na)rozdíl od něj toto neumím, 

(na)večer začalo pršet, král se mu (za)to odměnil, (do)kola se mu zapletl drát, (z)pravidla 

nevečeří 

4. Pracovní sešit-  PS str.14/cv.4 a, b, c, d, e, f 

PS str.15/ 5 a, b PS str.17/ cv.6, cv.7 a, b, d, e, f 

5. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz dle kódů v PS na str.14 – slova 

jednoznačná a mnohoznačná 1, 2 

6. Literatura –středověká literatura-hrdinské eposy a romány-přečti si text a odpověz na 

zadání pod textem do školního sešitu 

Píseň o Rolandovi 

…. Prostředkem pole hrabě Roland cválá, Durandel třímá, bije zleva, zprava, rozsévá zkázu 

v saracénských řadách. 

Hle, za sebou jen mrtvé zanechává a v širé pláni krví rudne tráva.  

Ruce i pancíř skrápí mu krev jasná a jeho koni třísní plec i záda. 

…. Již cítí Roland: jeho zrak je zastřen. Ještě se vzchopí, naposledy vstane: bez barvy, bledé 

jsou teď jeho tváře. Na poli před ním šedivý je kámen. Udeří do něj mečem desetkráte. 

Zaskřípe ocel, nezlomí se ale. 

„Ach, svatá Panno, pomoz!“ praví hrabě. „Ach,jaký smutek, dobrý Durandele! 

http://www.skolasnadhledem.cz/


Umírám, již vás neostrážím dále. V mnohých bitvách s vámi bojoval jsem, dobyl jsem s vámi 

mnohé štědré kraje, nad nimiž vládne šedobradý Karel! Ne, zbabělec vás nikdy nedostane! 

Kdo nosil vás, byl chloubou svého krále: není vám rovna ve Francii svaté. 

Zdroj: Píseň o Rolandovi v překladu J.Pelána 

Urči, zda jsou následují věty pravda nebo lež: 

Pláň rudne Rolandovou krví.     pravda – lež 

Zrak Rolandův je bystrý.     pravda – lež 

Na poli devětkráte udeří mečem do kamene.  pravda – lež 

Hrabě Roland volá na pomoc Ježíše Krista.   pravda – lež 

Proti sobě bojují Frankové a Saracéni.   pravda-lež 

Durandel je meč.     pravda - lež 

 

 

 


