Český jazyk

7. ročník

K procvičování českého jazyka Vám doporučuji následující webové stránky:
UčíTelka –Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká
na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní
obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.

https://www.skolasnadhledem.cz
www.pravopisne.cz
www.nns.cz ( elektronické verze učebnic českého jazyka, které používají žáci ve škole)
www.scio.cz (příprava na přijímací zkoušky)

1) Opakujte si velká písmena – procházejte si opakovaně poučky, které máte zapsány
v poučkách i v učebnici – str. 46, 47,49- na straně 49 se pomalu učte slova a slovní
spojení a rozdíly mezi nimi, příklad:

Půjdu na Obecní úřad v Lipově.- napíšeme Obecní velké O, protože pokud je uveden
název obce nebo města, píšeme Obecní velké, úřad malé.
Půjdu na obecní úřad. – napíšeme malé o, protože není uvede název obce.

Navštívil Chrám sv. Víta – Chrám napíšeme velké písmeno, protože je tím myšlen Chrám
sv. Víta na Pražském hradě
Navštívil chrám sv. Víta – napíšeme malé ch, protože je tím myšlen chrám sv. Víta někde
jinde

Navštívil Jižní Ameriku – Jižní i Ameriku napíšeme velká písmena, jde o název světadílu
Navštívil jižní Moravu – velké bude pouze písmeno M, protože název je Morava a
přívlastek jižní znamená pouze určení polohy – to platí také u Čech – např. severní Čechy,
severní Morava……….

Mnoho názvů se budete muset naučit zpaměti, hlavně se soustřeďte na modrý rámeček na
str. 49 a postupně se dané názvy zkuste učit. Pokud nebudete některým spojením rozumět
( kde se píše velké nebo malé písmeno), tak mi napište na emailovou adresu:
jkopuncova.zslipov@seznam.cz

2) Učebnice str. 47/ cv. 5 – cvičení jsme sice psali do sešitu, ale pro zopakování přepište
8 prvních spojení a pošlete mi je na adresu: jkopuncova.zslipov@seznam.cz
Nezapomeňte! Jestliže jména ulic, náměstí, hotelů, parků……začínají předložkou, píšeme
s velkým počátečním písmenem nejen předložku, ale také první slovo po předložce:
Př. restaurace Na Růžku

3) Učebnice str. 48/ cv. 10- v osmisměrce zkuste vyhledat vlastní názvy a zapsat je do
školního sešitu.
4) Učebnice str. 49/ cv. 12 – 5 prvních vět přepište a pošlete mi je na adresu:
jkopuncova.zslipov@seznam.cz
5) Učebnice str. 128/ cv. 2 – vyberte si oblíbenou deskovou hru (může být i jiná), vypište
všechny části, která daná hra obsahuje (hrací kostku, kartičky……..) a napište jasný a
výstižný postup, jak hru hrát. Případně si můžete i vymyslet svou vlastní hru, ale
musíte nejprve napsat, co všechno hra obsahuje a poté napíšete postup hraní hrypokud by vám tento úkol dělal problém, můžete zpracovat úkol na straně 129
v učebnici – nahoře je cvičení 5d) – napište popis, jak se správně starat o svého
domácího mazlíčka – pište do sešitu sloh.
6) Čítanka 7 – přečtěte si báseň (zároveň píseň) na straně 47 a poté si ji na youtube
poslechněte – ústně odpovězte na otázky v modrém rámečku dole.
7) Čítanka 7 – Přečtěte si úryvek na straně 52 – 53, odpovězte na otázky 3, 5, a 6 na
straně 53 dole, odpovědi napište a pošlete mi je na adresu:
jkopuncova.zslipov@seznam.cz
8) Pracovní sešit 1. díl – str. 4/cv. 5 – označ správně velká písmena, cvičení si zkontroluj
v řešení.
9) Pracovní sešit 1. díl – str. 5/přečtěte si nahoře modrý rámeček. Ve cvičení 6 označte
správně velká písmena, vyfocené cvičení mi pak pošlete na email:
jkopuncova.zslipov@seznam.cz

