
Český jazyk 8 

Milé žákyně, milí žáci, 

v minulých dnech jsme kontrolovali úkoly, které jste doma vypracovávali. Vybraná cvičení  

a příklady vyučující opravili, případně ohodnotili pochvalou, pochvalnou nálepkou.  

 

Po kontrole jsme pro 2. stupeň sjednotili a upřesnili pravidla pro domácí vzdělávání, která 

platí od 7. zadání: 

 

Domácí práce – úkoly i zápisy nového učiva, které pro vás vyučující chystají, budou pěkně 

esteticky zpracované. Na začátku každého zápisu bude ručně napsaný nadpis. 

 

Zápisy: 

1. Mohou být čitelně psané rukou s odpovídající úpravou. 

2. Mohou být i vytištěné ze zadání.  

 V tomto případě je nutné vybrat z vloženého zadání pouze části zápisu k látce, 

popřípadě příklady, obrázky (nebudete vkládat do sešitu e-mailové adresy 

vyučujících, kontakty na školu nebo odkazy k procvičování, na videa, pokyny 

vyučujících…).  

 Zápis/obrázek bude pěkně obstřihnutý a nalepený po celé ploše výstřižku.  

 Výstřižek nesmí být přeložený a nesmí vyčnívat ze sešitu. 

Sešity ani po kontrole neničte a nevyhazujte. Po návratu do školy a v příštím školním roce 

s nimi budete pracovat a využívat je při vysvětlování, doplňování a prohlubování daného učiva. 

Proto je potřeba, aby zápisy byly pečlivě zpracované.  

 

Vložená zadání z jednotlivých předmětů pro žáky 2. stupně budou mít na konci uvedené              

3 kontrolní otázky. Odpovědi napíšete čitelně rukou do sešitu v závěru každého zápisu. 

 

Ať se vám daří! 

                                      Těšíme se na shledání ve škole 

                          Vedení ZŠ Zborovice 

 

 

Prosím ty, kterým chybí některá zadání, dokončete to do další kontroly, 

děkuji. 

1. Opakování skladby-věta s podmětem, bez podmětu, větný ekvivalent-připomeň si 

v tabulce na str. 66-67 

učebnice str. 67/ cv.1 a/ ústně, str. 68/ cv.4 písemně do sešitu 

2. Základní větné členy – podmět a přísudek 

- připomeň si v tabulce na str.72 

- písemně do školního sešitu učebnice str.73/3 

- písemně do školní sešitu doplňte přísloví uč. str.74/5a 



       3.    Písemně do sešitu-tvarosloví – označte Testové úkoly 

Úloha 01- Ve které z následujících možností není výraz BRATROVI podstatným jménem 

a/ Koupil jsem svému bratrovi model letadla. 

b/ Maminka občas mně i mému bratrovi střihla jednu za ucho. 

c/ Můj dědeček vždycky rád vyprávěl o svém mladším bratrovi. 

d/ Na rodinnou oslavu byli obvykle zváni mí i bratrovi kamarádi. 

Úloha 02- Která z následujících možností obsahuje pouze neohebné slovní druhy? 

a/ proto, už, on, bác 

b/ na, před, včera, co 

c/ venku, nic, přes, či 

d/ více, ale, pod, frnk  

Úloha 03 - Rozhodněte, zda věty obsahují příslovce – ano/ ne. 

a/ U babičky na venkově se jí líbí 

b/ Na oslavě se sešli všichni moji příbuzní. 

c/ K obědu si dala bramborový salát. 

d/ Do stanů nám při bouřce pěkně nateklo. 

4. Opakování zájmen – učebnice str. 31/ cv.2 a, b, c – ústně s tabulkou 

 

 

5. Můžeš procvičovat tvarosloví na www.skolasnadhledem.cz, naší známé Voršile, 

na www.pravopisně.cz  

 

 

Kontrolní otázky – písemně odpověz do sešitu 

1/ které větné členy patří k základním?  

2/ Co je to větný ekvivalent?  

3/ Co je to přísloví? 

 

 

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.pravopisně.cz/

