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

Už se nám to krátí. Ještě příští týden najdete na stránkách úkol z češtiny a pak už si budete moct užívat zaslouženého 

volna. Kdo neposílal poctivě veškeré úkoly, projděte si zpětně všechna zadání a pošlete dodatečně. Kdo se rozhodl si 

konec školního roku osvěžit návštěvou školy, přineste, co jste neposlali, s sebou.  

Tento týden si na jednom cvičení zkusíme souhrnně zopakovat jak podměty a přísudky a další větné členy, tak i 

slovní druhy od podstatných jmen až po spojky. Alespoň si ověříte, jak to, co byste měli umět, ovládáte a kde máte 

rezervy. Vše jsme na dálku a při telekonferencích prošli. Klidně si najděte vysvětlení v učebnici nebo v předchozích 

zadáních. Snažte se postupně vypracovat všechny úkoly (A - I) a poslat: starycestina@gmail.com  (S těmi, kdo 

přijdou do školy, vypracujeme ve škole.) 

Jazykový rozbor 

A) Z každého souvětí si do sešitu vypište podměty a přísudky. Na podmět se zeptejte (Kdo, co?), na přísudek (Co 

se o podmětu říká? Co podmět dělá? Co se s podmětem děje?). Podle počtu přísudků určete a napište, kolik má 

souvětí vět.  

Hvězdy 

1. Včera byla jasná noc, vyšli jsme si na 

nedaleký kopec a pozorovali jsme hvězdy. 

2. Vypadaly jako drobounké světelné body,  

a přitom to jsou velké kulovité objekty, které 

vydávají značné množství tepla a světla. 

3. Připadají nám malé, protože jsou od nás vzdáleny nesmírně mnoho kilometrů. 

4. Poněvadž počítání ve velkých číslech by bylo obtížné, neměří astronomové vzdálenosti na 

kilometry, ale na světelné roky. 

5. Světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo za jeden rok ve vakuu. 

6. Z rychlosti světla můžeme spočítat, že jeden světelný rok je 10 bilionů kilometrů. 
 

B) V 1. souvětí zkus určit tyto větné členy: včera, nedaleký, hvězdy. Na každý větný člen se zeptej. (použij tabulku 

přidanou k zadání 14. 4.) 

 

C) Ze 4. souvětí vypiš všechna podstatná jména (názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, můžeme si na ně ukázat-

TEN, TA, TO, TI TY, TA) a urči u nich pád (celou pádovou otázku si řekni do věty), číslo a rod. 

 

D) Z 2. souvětí vypiš všechna přídavná jména urči u nich druh (na přídavná jména se ptáme JAKÝ? KTERÝ? ČÍ? více 

v zadání 4. 5.)  

 

E) V souvětí 2 a 3 najdi čtyři zájmena, vypiš je a urči jejich druh. (Vždy je nutné si zájmeno říct ve tvaru 1. pádu, 

abychom správně určili druh, více v učebnici.) 

 

F) V celém textu se vyskytují tři číslovky. Napiš je a urči druh. (učebnice) 

 

G) Sloveso pozorovat vyčasuj ve všech osobách jednotného a množného čísla v podmiňovacím způsobu. (viz zadání 

25. 5.) 

 

H) Z přídavných jmen jasný, nedaleký, obtížný vytvoř příslovce (ptáme se JAK? KDE?...). Jedno z utvořených 

příslovcí použij ve větě. 
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CH) Na kopec, od nás, ve velkých číslech, za rok, z rychlosti - napiš, s jakými pády se tyto předložky pojí. (Celou 

pádovou otázku si řekni do slovního spojení.) 

 

I) Vypiš všechny spojky, kterými jsou spojeny věty v souvětí (pozor: někde je ke spojení vět použito vztažné 

zájmeno, někde jsou věty spojeny bez spojky). Dvě spojky si vyber a napiš dvě souvětí s těmito spojkami.  

 

 

• Pokud si s něčím nebudete vědět rady, kontaktujte mě. 

• Zase se pokusíme vše důležité připomenout na telekonferenci (7.A pondělí 13.30-14.15 

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

• Přihlásit by se měli zejména ti, kteří do školy nepůjdou, ale vítáni budou všichni. 
 

Mějte se hezky, ať se vám daří.         Lada Ocásková 
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