
Český jazyk – 8.třída 

15.zadání 

1. Pravopis – OPIS 

- učebnice str.45/cv.2 

2. Tvarosloví – příslovce, předložky 

zápis do sešitu-nadpis: Příslovce 

- Slova neohebná, vyjadřují bližší okolnosti dějů nebo vlastností 

- Rozlišujeme příslovce času/ odejít včas, přijde zítra /, místa/ jít ven, tady bydlím /, způsobu/ 

jít rychle, mluvit potichu/, míry/ jít velmi rychle, mluvil příliš potichu/, příčiny/ proč nepřišel/ 

- Některá příslovce vznikla spojením předložky se jmény, s příslovcem= příslovečné spřežky 

na hoře xxx nahoře (ve výši)  Do hromady xxx dohromady (celkem) 

na horu xxx nahoru (vzhůru)  v tom domě xxx vtom (najednou) 

- Příslovce můžeme stupňovat 

 

Předložky 

- učebnice str.52 – opište si dvě žluté tabulky 

3. Práce s učebnicí 

- učebnice str. 49/ cv.1, 2, 3, 5 a – ústně 

- učebnice str.51/ cv.1 a, 52/ 4,6 a – ústně 

4. Pracovní sešit 

PS str.39/ cv.1, 2, 3  

PS str.39-40 - testové úlohy 

4. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz – zadejte si do vyhledávače: tvoření příslovcí 

z přídavných jmen, stupňování příslovcí 1,2 

5. Literatura –středověká literatura-hrdinské eposy a romány-přečtěte si text a odpovězte 

písemně na zadání pod textem, odpovědi zapiš do školního sešitu 

Píseň o Rolandovi 

…. Prostředkem pole hrabě Roland cválá, Durandel třímá, bije zleva, zprava, rozsévá zkázu 

v saracénských řadách. 

Hle, za sebou jen mrtvé zanechává a v širé pláni krví rudne tráva.  

Ruce i pancíř skrápí mu krev jasná a jeho koni třísní plec i záda. 

…. Již cítí Roland: jeho zrak je zastřen. Ještě se vzchopí, naposledy vstane: bez barvy, bledé 

jsou teď jeho tváře. Na poli před ním šedivý je kámen. Udeří do něj mečem desetkráte. 

Zaskřípe ocel, nezlomí se ale. 

„Ach, svatá Panno, pomoz!“ praví hrabě. „Ach, jaký smutek, dobrý Durandele! 

http://www.skolasnadhledem.cz/


Umírám, již vás neostrážím dále. V mnohých bitvách s vámi bojoval jsem, dobyl jsem s vámi 

mnohé štědré kraje, nad nimiž vládne šedobradý Karel! Ne, zbabělec vás nikdy nedostane! 

Kdo nosil vás, byl chloubou svého krále: není vám rovna ve Francii svaté. 

Zdroj: Píseň o Rolandovi v překladu J.Pelána 

Urči, zda jsou následují věty pravda nebo lež: 

Pláň rudne Rolandovou krví.     pravda – lež 

Zrak Rolandův je bystrý.     pravda – lež 

Na poli devětkráte udeří mečem do kamene.  pravda – lež 

Hrabě Roland volá na pomoc Ježíše Krista.   pravda – lež 

Proti sobě bojují Frankové a Saracéni.   pravda-lež 

Durandel je meč.     pravda- lež 

 

 

 

 

 

 


