
Domácí příprava do ČJ pro 7. ročník, třídy 7. A, B v týdnu 28. 5. – 3. 6. 2020 (12. zadání) 

Čtvrtek a pátek 28. – 29. 5. 2020, sloh a literatura 
-spojený úkol, ke kterému budeme potřebovat jen Čítanku pro 7. ročník ZŠ 
1. literatura - přečíst Č 163 - 164, Tajný deník Adriana Molea – o třináctiletém chlapci 
               Něco o autorce: Sue Townsend = Susan Lillian Townsendová (1946  –  2014)            
byla anglická autorka humoristických románů, známá díky sérii o Adrianu Moleovi. 
              a Č 165 – 166, Kdo se líbá naposled – o třináctileté dívce  
              Něco o autorce: Hortense Ullrichová je německá autorka, která si volnou řadou 
knížek s třináctiletou puberťačkou Jojo získala oblibu doma i v jiných evropských zemích. 
V roce 1999 svou hrdinku poprvé představila v deníčku - zpovědníčku Čarodějnice se 
nelíbaj. 
               Deník, deníček, jsou intimní, soukromé zápisky o našich zážitcích, prožitcích a 
pocitech, zapsané podle dní, jak jdou v kalendáři – tomu se říká chronologicky, v časové 
posloupnosti. Důležitou roli hraje úplné datum (například pátek 29. května 2020) napsané 
v úvodu každého zápisu. Plní funkci nadpisu. 
 
2. sloh - váš úkol: pište si tento týden deník (podle vzoru v Čítance). Zaznamenávejte od 
čtvrtku do středy své prožitky a pocity. Použijte spisovný a hovorový jazyk, vyhněte se 
hrubým výrazům a vulgarismům. Pište smysluplné věty, které mají sloveso v určitém tvaru. 
Téma: škola, domácí příprava do různých předmětů, jak to zvládám/stíhám, jak se cítím, jak 
mě všichni chápou/nechápou, jak dělám, co chci/nechci…. Vyhněte se intimnostem (nebo 
jen jemně naznačte), protože deník mi pak pošlete ke kontrole. Pište si jej, kam chcete, do 
sešitu, do kulturního deníku, do svého deníčku, ale nezapomeňte mi všechno poslat.                                      
Termín: čtvrtek 4. června 2020      
Předmět v e-mailu: jméno, třída, deník (12) 
 
Pondělí – středa 1. – 3. června 2020, mluvnice 

1. Lekce: všichni, kdo se cítíte dětmi, přijměte ode mne gratulaci k svému svátku a 
v této vyučovací hodině nemusíte nic dělat. Volno je dárkem pro vás. Kdo se již necítí 
být dítětem, napíše mi a pak dostane ode mne pracovní zadání v učebnici.  

2. Lekce: protože vaši kamarádi z devátých tříd se teď připravují na jednotné přijímací 
zkoušky na střední školy, kde budou psát didaktické testy z ČJ, zkusíme si udělat pár 
typických úloh, jaké se v těchto testech nacházejí. Nevymýšlím si pro vás nic 
zvláštního, takové úlohy totiž obsahuje Závěrečné opakování v pracovním sešitě na 
straně 34.  Nezapomeňte, že správné výsledky najdete hned vedle na straně 35. 
Zkontrolujte si to!!! 
K tomu váš osobní úkol: napište mi, které úkoly z testu jste 

a) Zvládli hravě, za co byste se pochválili 
b) Nezvládli a opsali z výsledků, s čím potřebujete pomoct 

Termín odevzdání: středa 3. 6. 2020, ale můžete to poslat i dříve. 
Předmět v e-mailu: jméno, třída, mluvnice - závěrečné opakování (12)  
 

Shrnutí úkolů: 
1. Mluvnice: závěrečné opakování, PS 34/celá strana …………KO ST 3. 6. 2020 
2. Sloh a literatura: Píši si deník od čtvrtku do středy …………..KO ČT 4. 6. 2020 

 
Douška k Testu č. 3 z minulého zadání 
Úkol č. 16: správná varianta je pouze b) Chrám sv. Víta v Praze – jde o jedinou a jedinečnou 
památku. V ČR máme další kostely věnované svatému Vítu, například v Českém Krumlově, 
ale právě pro odlišení od pražského chrámu se nazývá pouze kostel, tedy kostel svatého 
Víta. Slovo svatý, zkratkou sv., se píše vždy malým písmenem. 

 
 
Vše nejlepší k Mezinárodnímu dni dětí! Vaše Tyl. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1946
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie

