
Český jazyk – 8.třída 

17. zadání 

 
1. Pravopis – OPIS str.48/cv.9a 

2. Tvarosloví – neohebné slovní druhy- zápis do sešitu: nadpis Citoslovce - učebnice 

str.64/ žlutá tabulka 

3. Práce s učebnicí 

-str.63-64/ cv.1 Jak se liška Bystrouška dostala do zajetí -ústně, str.64/cv.2, 4a – ústně 

- doplňte čárky – písemně do sešitu: Za vrátky se ozvalo Benovo vrrr. Vrrr ozval se za 

vrátky Benův varovný hlas. Prásk ozvaly se za dveřmi padající lyže. Najednou kočka 

hop na větev. Hop vyskočte. Hele tady nemáte co pohledávat. Inu časy se mění. 

Bimbam odbíjely právě hodiny. Brrr ty višně jsou kyselé. Haló vnímáš mě. 

4. Opakování neohebných slovních druhů - ústně 

Užij ve větách předložkové pády a příslovečné spřežky: do konce – dokonce, 

opravdu – o pravdu, zticha – z ticha  

Ve větách najdi předložky: Lyžaři už netrpělivě čekají na první sníh. V obchodech je 

vánoční výzdoba. Přinesla z komory všechny věci, které potřebovala. Pavel doběhl do 

cíle první. Dědeček byl až do pozdního stáří zdravý. Rozbitá váza ležela na podlaze. 

Kolem rybníků létali čápi. Čtením zahraničního tisku zdokonaluji v cizích jazycích. 

Doplň předložky s, se, z, ze: _ tribuny se ozývalo hlášení. Žáci přicházeli _ různými 

návrhy, _ některými nebylo možné souhlasit. Všichni byli _ prací firmy spokojeni. Přeji 

vám _ celého srdce všechno nejlepší. Mnohé árie _ Dvořákových oper jsou velmi 

oblíbené. Polévku jíme _ hlubokého talíře. Pacient se probral _ narkózy. _ poctivostí 

nejdál dojdeš. Šel _ psem na procházku. 

Doplň čárky: Přestože venku pršelo šli jsme na vycházku. Musel jsem do práce ačkoliv 

mi nebylo dobře. Když chceš pomoct musíš se mě poprosit. Byt je sice velký ale 

špatně vyřešený. Zatím nevím jestli budu odpoledne doma. Mám radost když jsou 

všichni spokojení. Nepřišel dokonce ani nezavolal. Je listopad venku to však vypadá 

spíš na září. Přislíbil že se u nás brzy staví. Přáli si abychom přišli na oslavu narozenin. 

Do divadla jsme nešli neboť bylo představení zrušeno. Náhle začalo sněžit a proto 

jsme raději zůstali doma. 

Vyhledej v textu částice a citoslovce: Kéž by už přestalo sněžit. To je ale počasí. 

Vrabci frnk a odletěli. Kočka hop ze střechy. Ale sluší vám to. Že se ti chce! Aby se jim 

tak něco stalo! Zvonek najednou cink. Tak už si pospěš! No copak se stalo? Ne, já s 

vámi dnes nepůjdu. Na okénko slyšeli ťuk, ťuk. Ať žije oslavenec! 

5.Pracovní sešit 

PS str.20/ cv.1, 4a, b, c 

6. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz- zadej: citoslovce 

7. Literatura – přečti si o životě K.J.Erbena a do sešitu z literatury doplň 

nedokončené věty 

http://www.skolasnadhledem.cz-/


 

KarelJaromírErben(7.listopadu1811 Miletín – 21.listopadu 1870 Praha)byl český historik, právník, 

archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek; představitel 
literárního romantismu. Patřil mezi významné osobnosti českého národního obrození. Po svých 
studiích na gymnáziu v Hradci Králové. V Praze byl zaměstnancem Královské české společnosti nauk a 
sekretářem Českého muzea. Od roku 1851 působil jako archivář města Prahy a od roku 1864 se stal 
ředitelem pomocných úřadů pražských. Ve svých studijních letech se Erben stýkal s Karlem Hynkem 
Máchou. Později se také seznámil s Františkem Palackým, spolupracoval s ním a jeho politickými 
názory byl trvale ovlivněn. Erben je znám především jako sběratel lidové poezie. Ve smyslu 
názorů bratří Grimmů, s kterými se znal, hledal v ústní lidové slovesnosti odraz starých mýtů 
slovanských. Výsledkem Erbenovy sběratelské činnosti byly tři svazky Písní národních v 
Čechách (1842–1845), jejich přepracované a rozšířené vydání vyšlo roku 1864 s titulem Prostonárodní 
české písně a říkadla. Nejvíce však Erben proslul sbírkou Kytice z pověstí národních (1853), (zkráceně 
jen Kytice). Jádrem této sbírky je dvanáct (později vyšla i třináctá balada – Lilie) básní oddílu Pověsti 
národní, jimž předchází úvodní báseň Kytice.  

- K.J.Erben studoval na gymnáziu v _________ ____________. Od roku 1851 působil 
jako ________ __________ Prahy. Na studiích se setkával s ___________ ________ 
____________. Byl politicky ovlivněn názory ____________ _____________. Je znám 
především jako ___________ __________ ___________. Sbírka Kytice se jmenuje 
celým názvem __________ __ _________ _________. 

7. Sloh – pokus se sestavit vyprávění na téma „Život v době korony“ – rozsah 1-3 strany 

A4 (upřesním vám zadání na online hodině) – do 15. 3. zašlete své práce na můj e- mail 

v.rysankova@zszborovice.cz 

8.Vyzkoušej si – odpověď zapiš do školního sešitu 

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE  

Různé ptačí druhy sídlí v různorodých prostředích, kterým se během svého vývoje 

přizpůsobily. Pojďme alespoň na chvíli nahlédnout do tajuplné ptačí říše. Čápům se 

štíhlýma nohama nečinní problém brouzdat říčkami a dlouhými zobáky lovit jejich 

obyvatele. Sovy s výtečným zrakem létají po setmnění po lesích a neslyšně se vrhají 

na myši. Albatrosi se svými dlouhými křídli zvládnou desítky minut plachtit nad 

spěněnými vodami. Droboučcí kolibříci se snadno spletou se čmeláky. Supi z Afriky 

jsou mrchožraví, a proto na hlavě a krku ztratili peří. Díky tomu se tolik neušpiní, když 

se noří do útrob uhynulých zvířat. Ke kuriozitám neodmyslitelně patří nelétaví ptáci. 

Vidíte-li pštrosí závody, ihned víte, kdo je nejlepší běžec ze všech ptáků. Ohromí vás 

také, jak skvělými plavci jsou tučňáci. 
Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište 

je pravopisně správně. Doporučení: Opravte pouze ta slova, u kterých jste si jisti, že jsou ve 

výchozím textu zapsána s pravopisnou chybou. Slovo kuriozita je zapsáno správně. 
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