
 Práce pro žáky 7. B  na období od 12. 6. 2020 – 19. 6. 2020  –  ČESKÝ JAZYK 

1) Literatura: do sešitu z literatury nadepiš název posledního celku: S úsměvem  jde všechno líp 

Pod nadpis opiš citáty na str. 181. 

Vyhledej a vypiš poznámky o dvojici Voskovec – Werich, zaměř se na období, ve kterém žili a tvořili, 

stručně o jejich životě a díle. 

                                                               

2) Sloh: do slohového sešitu napiš svůj strukturovaný životopis, naskenuj, vyfoť a zašli na mou e-

mailovou adresu 

 

3) Mluvnice:  opakuj a procvičuj mluvnické učivo 7. ročníku. NAZAPOMÍNEJTE NA PRAVOPIS. 

     Do sešitu z mluvnice opiš: 

Vedlejší věty podmínkové 

Vyjadřují podmínku, za které může nastat děj věty řídící. Připojeny bývají spojkami: -li, když, kdyby, 

jestliže 

Př. Budeme-li mít dost peněz, můžeme jet o prázdninách k moři. 

      Můžeme vyhrát ligu jen tehdy, jestliže se budou snažit všichni žáci. 

      Když mi pomůžeš, budeme hotovi za půl hodiny. 

 

Vedlejší věty přípustkové 

Vyjadřují okolnost, která je v rozporu s obsahem věty řídící. Připojeny bývají spojkami: i když, třeba, 

přestože, ačkoli 

Př. Ačkoli máš dost peněz, nemusíš utrácet. 

       Chodím na koncerty, i když nemám hudební vzdělání. 

       Z rozhovoru si nic nepamatoval, třebaže neopustil místnost. 

 

Vedlejší věty přívlastkové 

Vyjadřují přívlastek podstatného jména ve větě řídící ( rozvíjí jedno slovo ve větě hlavní). Připojeny 

bývají spojovacími výrazy: který, jaký, čí, jenž, že, kam 

Př. Šel jsem do domu, kam chodívali všichni moji kamarádi. 

     Jedeme autobusem, který je velmi moderně vybaven. 

    Mluvili jsme o dívce, kterou jsme viděli včera v parku. 

 

Vedlejší věty doplňkové 

Vyjadřují doplněk věty řídící. Připojeny bývají spojovacím výrazem: jak, kterak 



Př. Maruška pozorovala Martina, jak si pěkně hraje. 

      Viděli hajného, jak vchází do lesního porostu. 

      Zahlédl jsem dědu, kterak se k nám blíží pomalým krokem. 

 

    

Milí žáci, 

pokud byste cokoli potřebovali, ozvěte se.  !!! Dále jsem vás žádala o zaslání slohových prací. Ještě 

jsem všechny neobdržela. Ve škole na konzultačních hodinách budete mít připravený kompletní 

přehled všech vět vedlejších. Stačí si jej vyzvednout v daném termínu.  

Moc zdravím. Jaroslava Šimková 

 


