
Český jazyk 9 

8.zadání 

 

1. Určete větné člen, proveďte rozbor věty jednoduché do sešitu/ postup1. nejdříve 

určíme podmět a přísudek 2. pak určíme, čím je rozvinut podmět 3. čím je rozvinut 

přísudek/ 

V naší ulici někdo poničil zaparkované auto. 

Včera rodiče navštívili nově otevřenou restauraci. 

Můj otec byl zvolen trenérem fotbalového týmu. 

Sousedova děvčata běhala na zahradě bosa. 

Kvůli dešti jsme zůstali odpoledne doma. 

2. Doplňte do vět přístavky – písemně do sešitu/ zopakuj si v učebnici str.91/ 

Londýn …. leží na řece Temži. 

Bedřich Smetana…… je autorem mnoha oper. 

Nedávno navštívil Austrálii ……. 

Lva …… můžete obdivovat i v naší zoo. 

Zítra máme hudební výchovu …… 

3. Písemně do sešitu učebnice str.90/ cv.1 – shoda  

4. Ústně si zopakuj samostatný větný člen – učebnice str.98/ cvičení 1, 2, str.100/ cv.5 

5. Použij ve větách tak, aby byl zřetelný významový rozdíl – písemně do sešitu 

chytrý – vychytralý, oční- okatý- očitý, srdeční – srdcový – srdnatý- srdečný 

  celý – celkový – celistvý, kostkový – kostkovaný, vlasový – vlasatý, živelný – živelní,  

hliněný- hlinitý 

6. Souvětí souřadné – opakuj ústně na str.130/ tabulka a 131/ cv.3 

7. Můžeš opakovat na www.skolasnadhledem.cz, www.pravopisne.cz, 

www.onolinecviceni.cz, ti, co jdou na přijímačky na www.scio.cz, www.edufix.cz 

 

Kontrolní otázky – písemně do sešitu 

1/ Co je to přístavek?  

2/ Co je to samostatný větný člen?  

3/ Jaká je koncovka u rodu středního u několikanásobného podmětu? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Pro ty, co jdou na přijímačky: 

Text k úlohám 1–5 

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.pravopisne.cz/
http://www.onolinecviceni.cz/
http://www.scio.cz/
http://www.edufix.cz/


Euforii se snažila krotit tenistka Lucie Šafářová po výhře v osmifinále French Open 2015 na 
grandslamovém Roland Garros. V pondělí porazila obhájkyni titulu Rusku Marii Šarapovovou, 
poprvé si v Paříži zahraje čtvrtfinále a nejspíše se poprvé dostane do světové desítky, čímž 
naplní své dlouhodobé snažení a celoživotní touhu. Levou rukou hrající Šafářová předvedla 
proti světové dvojce Šarapovové jeden z nejlepších výkonů v kariéře. Trefovala vítězné údery 
z forhendu i bekhendu, dobře podávala, zahrála i fantastickou defenzivu. Výborně předvídala 
hru soupeřky a všude byla včas. V tie-breaku prvního setu soupeřce povolila jen tři míče a za 
stavu 5:4 ve druhé sadě vzala Šarapovové servis. Mnoho času na odpočinek nemá, už v úterý 
ji čeká v duelu o semifinále Španělka Garbiňe Muguruzaová. 
Svůj první grandslamový titul ve dvouhře osmadvacetiletá Lucie Šafářová nakonec nezískala. 
Ačkoli Muguruzaovou a posléze Srbku Ivanovičovou porazila, v sobotním finále 6. června 
podlehla tvrdé hře Sereny Williamsové. Po životním turnaji se poprvé v kariéře dostala do 
světové desítky (na sedmé místo) a je první českou finalistkou French Open po 34 letech. 
Navázala tak na Hanu Mandlíkovou, která tehdy turnaj vyhrála. 
 http://www.sport.cz/ostatni/tenis/clanek/680156-uzasny--snazim-se-nezblaznit-radosti-jasa-safarova-v-
parizi.html  

1. Vysvětlete, co znamenají následující slova. Ve zdrojovém textu jsou podtržena. 
euforie .............................................. forhend  .............................................................................  
defenziva  ......................................... tie-break  ...........................................................................  

2. Rozhodněte na základě textu, zda jsou následující tvrzení pravdivá, nebo nepravdivá.  
Reprezentantka Ruska skončila ve čtvrtfinále.  ANO     NE 
Tenistka Lucie Šafářová hraje pravou rukou.  ANO     NE 
Šafářová porazila v semifinále Španělku Garbiňu Muguruzaovou. ANO     NE 
Tenisový turnaj French Open se hrává v Paříži.  ANO     NE 

3. Odpovězte na otázky. 
Které tenistky vyhrály French Open 2014 a 2015? ......................................................................  
Ve kterém roce vyhrála French Open Hana Mandlíková? ...........................................................  

4. Úkoly  
Přepište pomocí čísla spojení osmadvacetiletá tenistka.  .................................................................. 
Přepište slovně spojení po 34 letech ............................................................................................  
Napište celé datum konání finále French Open 2015 aspoň třemi způsoby. 
 ......................................................................................................................................................  

5. Uveďte správnou výslovnost slov. 
tenis ............................................................ grandslamový ...........................................................  
tie-break  .................................................... French Open.............................................................  

6. V čem spočívá víceznačnost následujících vět? 
Šafářová vzala Šarapovové servis. 
Pro zobrazení pavouka si nastavte větší rozlišení. 
Renovaci potřebuje také stolička pro rozhodčí, je už na ní vidět věk a navíc se kýve. 
Když nepřijdeš do dvou hodin, začneme hrát bez tebe. 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 

http://www.sport.cz/ostatni/tenis/clanek/680156-uzasny--snazim-se-nezblaznit-radosti-jasa-safarova-v-parizi.html
http://www.sport.cz/ostatni/tenis/clanek/680156-uzasny--snazim-se-nezblaznit-radosti-jasa-safarova-v-parizi.html


7. Uveďte co nejvíc významů uvedených slov. 
servis ...........................................................  dvojka ......................................................................  

 ....................................................................  .................................................................................  

8. Doplňte do tabulky slova, která vystihují oba významy v řádku. 

Úder uvádějící míč do hry Písemnost předložená úřadu, instituci na posouzení  

Sportovní náčiní s pružným výpletem   
sportovní náčiní s pružným výpletem 
 

Létací zařízení poháněné reaktivním motorem  

Provazové pletivo s pravidelnými oky Souhrn zařízení pro telefonní a telegrafní styk 
 

 

Protivník ve hře, soupeř Sok v lásce, konkurent  

Soubor předmětů (nářadí, nádobí ap.) Ucelená část utkání (v tenise, volejbale ap.)  

Krevní podlitina, zprav. tmavě modrá Houba, která na řezu modrá (lid.)  

9. Napište antonyma k uvedeným slovům. 
levý .............................................................  vyhrát ......................................................................  
defenziva ....................................................  výborně ...................................................................  

10. Napište synonyma k uvedeným slovům a slovním spojením. 
stolní tenis ..................................................  turnaj  ......................................................................  
šampionka ..................................................  duel .........................................................................  

11. Shoda v tenise je 
a) stav, kdy obě strany pochází ze stejné země. 
b) stav, kdy mají obě strany stejný počet bodů. 
c) stav, kdy obě strany hrají stejnou rukou (pravou nebo levou). 
d) stav, kdy obě strany jsou stejného pohlaví. 

12. Které slovo nepatří k tenisové terminologii, nesouvisí s tenisovým kurtem? 
a) rozhodčí 
b) koučka 
c) kurtizána  
d) sběračka míčků 

13. Vysvětlete slova a slovní spojení související se sportem. 
tenisový loket ..........................................................................................................  
achilovka ................................................................................................................  

adrenalin ................................................................................................................  

fixace………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 


