
Pracovní list z českého jazyka pro 7. B  

 
1. PRAVOPIS  (pošli ke kontrole na e-mail 7Bdc@seznam.cz) do 31. 3. 2020 

Doplň i/y,mně/mě: 

 

Ml__nář a rybář 
V jednom královstv__ bl__zko třp__tivé b__střiny žil__ ml__nář a rybář. Oba se p__šnil__ 

sv__m živob__tím. Ml__nář skromně vzpom__nal  jak chtěl ml__t mouku, rybář zase na 

s__chravou ranní cestu k rybníku za v__skou. Neustále se přel__  svářel__ a soudil__. Ml__nice 

se bl__štěla nezv__klou čistotou, v rybárně b__lo zase možné v__dět zb__tek s__rov__ch ryb 

a spravené s__tě. Tak oběma pl__nul čas v neustál__ch zb__tečných hádkách a čep__ření. 

Řemesla a dom__ zahálel__,  ženy se zlob__l__ a děti trávil__ stále více času na lesních 

m__tinách  kde v__skal__,  lekal__ staré b__linkářky a odv__kal__ dobrému v__chování. 

Jedna ze pří se dostala přes vyšší soud až ke král__. B__l to velmi mil__, vesel__ a spravedliv__ 

král. V__slechl je__, nahlédl mezi kup__ sp__sů a lejster a dospěl k závěru, že příčinou je 

p__cha. Ml__nář a rybář tak obě/bjevil__ že jim život upl__nul jako voda. 

 

2. Přiřaď správné písmenko abecedy k číslům dle tvarů sloves:  

(pošli ke kontrole na email 7Bdc@seznam.cz) do 1. 4. 2020 
 

A – Zazpívali bychom vám.  1.  2. os., č. j., zp. rozkaz. 

B -  Udělali by nám radost. 

radost. 

2.  2. os., č. mn., zp. podm. minulý                             

C - Přines mi to! 3.  1. os., č. jed., zp. ozn., čas přít.                             

 D -  Přinesla mi koláč. 4.  3. os., č. jed., zp. ozn., čas min.                           

 E - Zasadili strom. 

 

5.  2. os., č. mn., zp. rozkaz.                                     

  F - Pospěšte si! 6.  1. os., č. mn., zp. ozn., čas bud.                           

G - Zítra budeme zavařovat. 

 

7.  1.os., č. mn., zp. podm. přítomný                          

H - Kreslím si. 8.  3. os., č. mn., zp. podm. přítomný                        

  I - Byli byste vyhráli. 9.  3. os., č. mn., zp. ozn., čas min.                            

3. Infinitiv v závorce nahraďte vhodnými tvary trpného rodu:      

(pošli ke kontrole na 7Bdc@seznam.cz) do 2. 4. 2020 

Odjezd byl o půl hodiny (opozdit)____________. Lukáš prověří, zdali jsou okna ve třídě dobře 

(uzavřít)___________. To jeho vypravování je celé (vymyslit)____________. Auto bylo po 

nárazu úplně (zničit)___________. Honzík byl (probudit) ___________drnčivým zvukem 

budíku. Podezřelý muž byl (odvézt) __________ k výslechu. Kočár je (táhnout)_________  

párem běloušů. 

4. Vypiš základní skladební dvojici: (pošli ke kontrole na 7Bdc@seznam.cz) do 3. 4. 2020 

1. Babička má doma malého pejska. 

2. Vyprávění tajemných příběhů bylo pro dědu těžké. 

3. Mirkovy vědomosti ve fyzice byly někdy obdivuhodné. 

4. Budeme zkoušet pěstovat doma kaktusy. 

5. V rohu místnosti je květinový stolek. 

6. Byl bych to býval včera nestihl. 

7. Všechny pochybnosti se ukázaly velmi oprávněné. 
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