
Zadání domácí práce pro žáky 7. B ČESKÝ JAZYK 

DOPORUČUJI číst, pokud nemáte domácí knihovnu, budete pracovat s čítankou! 

Následující zápis si přepište do školního sešitu (mluvnice Š) – máte na to doma čas a klid, řádně 

přepsat a barevně vyznačit. 

Krátká cvičení vypracujte čitelně, řádně do školního sešitu. Za domácí úkol vypracujete 

kratičké cvičení na stupňování příslovcí. Můžete vypracovat ve WORDU, pokud nemáte 

WORD, stačí buď napsat do samotného sdělení e-mailu, nebo napsat na papír, mobilním 

telefonem nafotit a poslat jako přílohu do následujícího e-mailu 7Bdc@seznam.cz 

 

Zápis do sešitu 

Slova neohebná 

Předložky 

- slova neohebná, pojí se se jmény 

Předložky   a) vlastní – jsou pouze předložkami (nad, u, ve, s, ze, pod)  

         b) nevlastní – mohou být i jiným slovním druhem (mezi, okolo, kolem) 

S – 7. p. (s kým, čím ?)    kromě – 2. p. (koho, čeho?)  

Z – 2. p. (z koho, čeho?)    mimo – 4. p. (koho, co?) 

 

Spojky 

- slova neohebná, spojují věty, slova 

Spojky   a) souřadicí (a, i, ani, nebo, ale) 

    b) podřadicí (protože, když, jestliže, aby), patří sem i vztažná zájmena (kdo, co, jaký, 

který, čí, jenž), příslovce (kde, kdy, kudy) 

 

Částice 

 slova neohebná 

- uvozují samostatné věty, naznačují jejich druh (rozkaz, přání, zvolání) 

- ať, kéž, nechť, ano, ne, snad, prý, asi 

 

Citoslovce 

 slova neohebná 

- vyjadřují pocity (au, ach), výzvy (hej!), zvuky (haf, bum, bác) 

- oddělujeme čárkou - Au, to bolí! 

ALE!!!  Nahrazuje-li citoslovce sloveso, čárku nepíšeme. 

Žába žbluňk do vody. = Žába skočila do vody. 



Cvičení do školního sešitu 

1. Místo otazníku doplň správnou  předložku a místo teček správné koncovky: 

Chléb ? máslem, je ? Chomutova, šel ? tobě, vrátil se ? úsměvem, šli na hokej ? kamarády, 

vrátil se ? procházky, stůl ? třem… noha…, přinesl mu ? komory brambory 

 

2. Přepiš větu a vyznač částici: 

Ať jsem už doma! Zdalipak máš již udělané úkoly? Měl prý mu to sdělit. Že tě pusa nebolí? 

Kéž bychom ten test nepsali. 

 

Zadání domácího úkolu – termín do 17. března – e-mail 7Bdc@seznam.cz 

Vystupňuj uvedená příslovce – 2. st. a 3. st. 

vesele –  

vysoko – 

nízko –   

daleko – 

krátce –  

krásně – 

málo – 
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