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Anotace 

   Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro  práci na interaktivní tabuli, do 

předmětu JAZYK ČESKÝ pro 7. ročník základních škol. Je součástí tematického 

okruhu Jazyková výchova – 7. ročník: nauka o významu slov, tvoření slov, tvarosloví, 

skladba, pravopis. 

 

     Materiál je určený pro vyvozování nového učiva. 

 

     Materiál doplňuje učebnici: Krausová Z., Teršová R..: Český jazyk, učebnice pro 

základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň, 2004. 



PŘEDLOŢKY 

   slova neohebná 

 
   vyskytují se ve spojení s: 

   podstatnými a přídavnými jmény, zájmeny a 
číslovkami 

 

    

   předloţka tvoří se svým jménem 
PŘEDLOŢKOVÝ PÁD neboli 

   PŘEDLOŢKOVOU VAZBU 

   např. k lesu, pro nás, u jezera 

 

    

 



SPOJKY 
    

 

   slova neohebná 

 
   spojují jednotlivé větné členy nebo věty v 

souvětí 

 

   např. nebo, protoţe, kdyţ, aby, -li 

    

    

 

    

 



ČÁSTICE 
    

 

   slova neohebná 

 
   uvozují samostatné věty a naznačují jejich 

druh nebo vyjadřují různý postoj mluvčího 

 

   např. nechť, kéţ, coţ 

    

    

 

    

 



CITOSLOVCE 
    

 

   slova neohebná 

 
   vyjadřují city, nálady, vůli mluvčího, na něco 

upozorňují 

   nebo označují hlas a zvuky 

 

   některá citoslovce mohou nahrazovat 
slovesný přísudek – např. Ţába ţbluňk do 
vody! 

 

   např. ach, br, cink, hle, nu, hoho 

    

    

 

    

 



Tvořte dvojice vět podle obrázků – nejdříve 

se slovesem, pak sloveso nahraďte 

citoslovcem: 

Obr. 1 Obr. 2 



Řešení: 
Obr. 1: 

 

Obr. 2: 

 

Obr. 3: 

 

Obr. 4: 

 

Obr. 5: 

 

Obr. 6: 

 



Věty: 

Obr. 1: Had syčí na ţábu. / Had sss na ţábu. 

Obr. 2: Pták se chystá letět ze stromu. / 

             Pták frnk ze stromu. 

Obr. 3: Hráči basketbalu hodí na koš. / 

             Hráči hop na koš. 

Obr. 4: Manţelé se usmívají do fotoaparátu. / 

             Manţelé chacha do fotoaparátu. 

Obr. 5: Ráno zvoní budík. / Budík crrr ráno. 

Obr. 6: Pes vrčí na lidi. / Pes vrrr na lidi. 

 



Doplň do vět citoslovce: 

 _____, mazej do školy! 

 Popadl mě za ruku a _____ do bazénu! 

 _____, kliď se odsud! 

 _____ z postele, lenochu! 

 _____, bude tady klid! 

 _____, a vrána byla pryč! 

 _____, ten oběd mi vůbec nechutná! 

 _____, padej už pryč! 



Řešení: 

 ALOU, mazej do školy! 

 Popadl mě za ruku a HUPS do bazénu! 

 ŠUP, kliď se odsud! 

 HYBAJ z postele, lenochu! 

 PSSST, bude tady klid! 

 FRNK, a vrána byla pryč! 

 FUJTAJBL, ten oběd mi vůbec nechutná! 

 MARŠ, padej už pryč! 



Doplňte částice: 

 _____ ses do toho pletla! 

 _____ se nám vrátíš! 

 _____ by už skončila škola!  

 _____ o to! Máme i jiná řešení! 

 _____ promluvil ke králi. 

 _____ vstoupí! 



Řešení: 

 ŢE ses do toho pletla! 

 AŤ se nám vrátíš! 

 KÉŢ by už skončila škola! 

 COŢ o to! Máme i jiná řešení! 

 I promluvil ke králi. 

 NECHŤ vstoupí! 



Zdroje: 
http://office.microsoft.com 
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