
Milé sedmačky a milí sedmáci, 

co by bylo dobré dělat, ať celé dny nezahálíte? 

Jenom byste z toho byli znechucení a otrávení, napadaly by vás chmurné myšlenky, byli byste protivní a bylo by 

s vámi k nevydržení. A tak je lepší mít za sebou alespoň nějakou udělanou práci, abyste se tomu všemu vyhnuli. 

1. Skvělá příležitost číst a doplňovat si zápisy do čtenářských deníků. 

 

2. Procvičovat probrané učivo, zvláště se trénovat v určování větných členů, větných rozborech, ale ani 

pravopis nebude ke škodě. 
www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz 

www.onlinecviceni.cz 
Vždy si zvolte cvičení pro 7. ročník! 

  

3. Dopsat si ve cvičných sešitech slohovou práci – charakteristika kamaráda/spolužáka/blízké osoby/osoby 

z příbuzenstva/… ve slohu jsme na tom už pracovali, chyběl jen závěr, který jste si měli promyslet a doplnit. 

 

Dbejte, abyste se vyjadřovali ve srozumitelných větách, abyste často neopakovali slova (je, má, když, tak,….), 

abyste měli text rozdělený do odstavců. Nezapomeňte, že nejdelší by měla být část věnovaná vnitřní 

charakteristice (vlastnosti, povaha, chování), ale nesmí to být jen výčet vlastností, ale ke každé vlastnosti 

uveďte situaci, příhodu, kdy se daná vlastnost projevila/projevuje. V pracovních sešitech máte na straně 52 a 

53 zásobníček výrazů (pracovali jsme s ním v hodinách, slova, kterým nerozumíte, je možné vyhledat 

v internetové jazykové příručce – www.újč). 

 

4. Kdo ještě nevystoupil ve slohu v dílně mluvení se svým popisem, připravte si ho. 

 

5. Také ti, co ještě nepřednesli referát o přečtené knize, ať si jej nachystají. 

 

6. V pracovních sešitech dodělejte tato cvičení: str. 32/cv. b2, b3, str. 34/cv. b2, str. 35/cv. a2, a3 – jen doplňte 

čárky, kde je třeba, kontrolní cvičení a, b.  

(přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný – prezentace k zopakování https://slideplayer.cz/slide/11593635/) 

 

Pouze třída 7. A str. 36/ Přístavek cv. a3, a4, kontrolní cvičení. 

 

7. Rozhodně ještě všichni nebyli vyvolaní z recitace bajky – učte se. 

 

8. Možná by nebylo ke škodě psát si deník. Každý den třeba jen jedna věta, někdy více…zážitek, obrázek, 

plánek… 

Třeba už za měsíc nebo příští rok či ještě později vás potěší, když si přečtete, co jste dělali, co jste prožívali.  

 

Jak vidíte, práce je dost (pravděpodobně ještě přibyde), tak se čiňte. 

Hodně zdaru a veselou mysl. 

 

Lada Ocásková 

V případě nejasností/konzultací/vysvětlení mě kontaktujte mailem: lada.ocaskova@zsstjicin.cz, 

lada.ocasek@gmail.com. 
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