
Český jazyk – 8.třída 

20.zadání 

1. Pravopis – OPIS- učebnice str.48/ cv. 10a 

2. Skladba - základní a rozvíjející větné členy – pročtěte si žluté tabulky na str.72-73, 75 – 

budeme s nimi pracovat na on-line hodině 

Zápor – zápis z prezentace v hodině 

3. Do následujících vět přidejte zápory tolika způsoby, kolik jich vymyslíte a řekněte, jak se 

změnil význam věty.- ústně 

Jitka někdy někomu ráda pomohla. Říkal, že jídlo v restauraci bylo chutné. Chci, abys udělal 

někdy něco rozumného. 

4.Dlouhodobý úkol do další kontroly/ konec dubna 2021/ – do literárního sešitu si 

připravíte jeden čtenářský záznam o četbě – bude obsahovat tyto body: 

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁPISŮ DO ČTENÁŘSKÉHO ZÁZNAMU: 1. Název knihy (výrazně) 2. Autor 

3. Ilustrátor 4. Překladatel (pokud se jedná o zahraničního autora) 5. Žánr – zkus přiřadit (detektivka, 

horor, historický román, humoristický román, dobrodružný román, dívčí román, fantasy, sci-fi, 

povídka, pověst, pohádka ... Pokud si nevíte rady, popište, o jakou knihu se jedná: př. soubor rad, 

typů a krátkých příběhů určený všem náctiletým) 6. Hlavní postavy 7. Charakteristika jedné z hlavních 

postav (popis její povahy) – stačí i jedna věta 8. Stručný obsah (NEOPISUJTE z upoutávek na knihy z 

internetu nebo z knih samotných!!! Vlastními slovy krátce vyjádřete, o čem pojednává kniha, kterou 

jste přečetli. Není třeba popisovat podrobně komplikovaný děj.) 9. Citát (Opište některé zvlášť 

zajímavé místo z knihy -jedna věta, několik vět)10. Vaše zhodnocení knihy - vyjádřete nejprve 

obrázkem, procenty, hvězdičkami, číslem... a poté své hodnocení okomentujte: proč jste knihu 

zhodnotili právě takto, co se Vám na knize líbilo a co ne – rozepište se podrobněji, věta „Kniha se mi 

líbila.“ nestačí. Plyne z knihy nějaké poučení? Dozvěděl ses něco nového? Jak ses ke knize dostal(a), 

kdo ti ji doporučil? Komu bys knihu doporučil(a) Ty?11. Vlastní ilustrace 

5. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz -zadej zápor mluvnický a větný 

 

http://www.skolasnadhledem.cz/

