
Ahoj sedmačky a sedmáci!    (čtěte prosím vše postupně, pomalu a popořádku a třeba i víckrát) 

Užijte si dnešní Den dětí, vypadá to, že by už mohlo být lepší počasí, tak si zaskotačte venku, provětrejte si hlavu a 

dejte si něco dobrého na zub…a pak zasedněte k úkolům…  

Slovesa jsou docela obtížný slovní druh, tak se jeden z úkolů bude týkat i jich. 

Nezaškodí si nejdříve procvičit: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/349 

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-osoba-2-uroven/695 

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-zpusob-2-uroven/988 

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-cas-2-uroven/877 

 

Určitý slovesný tvar (tvar, u něhož můžeme určit osobu a číslo) je ve větě přísudkem. Proto je důležité umět ho ve 

větě najít. 

• V učebnici na straně 13 najdete cvičení a1. Zadání v učebnici si nečtěte! 

Z každé věty si do sešitu vypište holý, nerozvitý podmět a přísudek. Na podmět se zeptejte (Kdo, co?), na 

přísudek také (Co se o podmětu říká? Co podmět dělá? Co se s podmětem děje?). Předpokládám, že si to 

ještě pamatujete. Žádné další větné členy neurčujte. Vypsané podměty a přísudky vyfoťte a pošlete: 

starycestina@gmail.com 

 

Příslovce 

Ke slovesům patří příslovce (slova, která stojí při slovese, tak vznikl jejich název, příslovce). Určují totiž okolnosti 

děje=kdy, kde, jak, proč děj probíhá.  

Pro začátek si jen zkusíme příslovce tvořit a zaměříme se i na jejich pravopis. 

 

Mnoho příslovcí vzniklo z přídavných jmen. Na přídavná jména se zeptám: Jaký? na utvořená příslovce: Jak? 

Například: přídavné jméno-dobrý (Jaký?), utvořené příslovce-dobře (Jak?), veselý-vesele/veselo, různý-různě… 

• Vypracujte cvičení a1 v učebnici na straně 15. Z některých přídavných jmen lze utvořit dvě příslovce. 

• Také zkuste utvořit příslovce z těchto přídavných jmen: střídmý, skromný, příjemný, cílevědomý, rozumný, 

temný, sebevědomý, významný, dojemný, soukromý. Dejte pozor na pravopis -mě-, -mně-. Pamatujte: jestli 

je v přídavném jméně -m-, píšu -mě-, pokud je tam -mn-, píšu -mně-. To ale také není nic nového a jistě to 

víte, že?  Vytvořená příslovce napište a pošlete: starycestina@gmail.com 

 

• Poslední úkol 

Vyberte si kterýkoli den v týdnu od 1. do 7. června 2020 a napište jeho deníkový záznam: co jste dělali od rána 

do večera, jak jste se měli, nad čím jste přemýšleli, co jste plánovali, s kým jste se potkali, kdo vás potěšil, kdo 

naštval, čemu jste se zasmáli, jak se vám den líbil, jak se vám povedl… Vytvořte pěkné rozvité věty, použijte rozličná 

slovesa a příslovce…můžete přidat ilustraci Vašeho dne - obrázek, fotku, komiksový obrázek…  

Na papíru A4 minimálně 7 řádků. 

Napište, vyfoťte a pošlete: starycestina@gmail.com   

Celá řada knih je napsaná právě takovým způsobem, vzpomeňte třeba na Deník malého poseroutky, Deník 

mimoňky, Tajný deník Adriana Molea nebo vážnější Deník Anne Frankové… 

• Zase se pokusíme vše důležité připomenout na telekonferenci (7.A změna pondělí 14.00-

14.45 hodin, 7.B středa 13.30-14.15 hodin, https://telekonference.eu/join/koo59k více viz zadání ČJ 20. 4.) 

 

Mějte se hezky, zaznamenávejte své dny, ať se vám daří.     Lada Ocásková 
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