
Český jazyk – 7.třída 

24.zadání 

1. Pravopis- hnědá učebnice str.99/2 – písemně do sešitu 

2. Skladba - zápis do sešitu  

nadpis Přívlastek 

- závisí na podstatném jméně, blíže určuje jeho význam 

- zkratka Pk, ptáme se který- jaký - čí? 

- druhy: shodný a neshodný – zkratky PkS, PkN 

- značíme …………. 

- přívlastek shodný se shoduje s řídícím členem v pádě , čísle, rodě, bývá vyjádřen 

přídavným jménem, zájmenem, číslovkou- pěkné výkresy, naše škola, první princ 

- přívlastek neshodný – neshoduje se v pádě, čísle a rodě, bývá vyjádřený podstatným 

jménem nebo infinitivem – krajina bez vody, jízda na saních, snaha učit se 

 

PROCVIČOVÁNÍ- ústně - vyhledej ve větách přívlastek shodný a změň na přívlastek neshodný 

1) Plzeňské pivo je známé po celém světě. …………………………………… 2) Vesnické domy lemují 

hlavní silnici. ……………………………………3) Ztratila jsem stříbrnou náušnici. …………………………… 

4) Z pražských ulic znám Nerudovu ulici. …………………………………… 5) Pod polštářem mám 

schovaný maminčin šátek. …………………………………... 6) Kočičí oči jsou zvyklé na tmu. …………… 

7) Některé české nížiny jsou velmi malebné. …………………………………… 8) Městské chodníky 

jsou rozbité. …………………………………… 9) Mořské ryby jsou velmi zdravé. ………………10) Janin 

bratr je už dospělý. ……………………………………  

- vyhledej ve větách přívlastek neshodný a změň na přívlastek shodný 

 1) Ve výloze jsem viděla prstýnek ze zlata. …………………………………… 2) Syrečky z Olomouce 

jsou velmi oblíbené. …………………………………… 3) V obchodě jsem sháněl mléko od kozy. …… 

4) Cesta polem se vinula okolo háje. …………………5) Koření do guláše jsem zapomněl koupit. 

…………………6) Rodiče Petra odjeli na dovolenou. ……………………7) Dřevo ze švestek se používá 

k uzení. ……………………8) Výrobky z kůže hada patří k těm luxusním. …………………… 9) Srst psa 

byla zacuchaná. ………………10) Stráže na hradě se mění v určitých intervalech. …………………… 

3. Práce s učebnicí – bílá učebnice str.79/ cv.9, 10 – ústně 

- hnědá učebnice- str. 119/ cv.3 – písemně do sešitu 5 vět/ příklad- Úbočí hor se pokryla 

prvním sněhem. = Horská úbočí se pokryla prvním sněhem./ 

- hnědá učebnice str.119/cv.5- písemně do sešitu 5 vět/ příklad To je kolo našeho Mirka= To 

je Mirkovo kolo./ 

4. Pracovní sešit- PS str.56/cv.4 

5. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz – zadej přívlastek shodný a neshodný 

http://www.skolasnadhledem.cz/


6. Literatura- jazyk literárního díla – obrazná pojmenování- zadané věty doplň z nabídky a 

zapiš do literárního sešitu, vysvětli / pokud nebudeš vědět, můžeš použít internet/ 

 Byl všemi ____________ mazaný.    lstmi – mastmi – starostmi 

 Stálo to za ____________ bačkoru.    starou – novou – drahou   

 Měla srdce na __________ místě.    pravém – levém – krásném   

 Cítil se jako ___________ kolo u vozu.    první – šesté – páté 

 Vypadal, jako by neměl všech _________ pohromadě. deset – pět – sedm   

 Raději vzali __________ na ramena.    ruce – nohy – kolena   

 Nemaluj ____________ na zeď!    duši – ducha – čerta  

 

Ústně – popřemýšlej, proč se říká? 

 – začít od Adama, mít se jako v ráji, jíst zakázané ovoce, být starý jako Metuzalém,  ječí jako siréna, je 

to sisyfovská práce, chová se jako barbar, má mentorské sklony, je nestorem divadla 

 

 


