
Český jazyk – 8.třída - 23.zadání 

1. Pravopis- přepište do sešitu, doplňte vynechaná písmena- OPIS 

/k-K/rok a jeho dcery   

Muž jménem /K-k/rok přeb___val na hradě, jehož zb__tky jsou dnes /ú-ů/plně zarostlé 

stromov__m. Protože b__l moudrý a spravedliv__, z celého kraje k němu sp/ě/je/chal__ 

rozhádaní lidé, ab__ je ro/z-s/soudil.  Krokov___ se narodil___ tři dcery, které se 

jmenoval___/k- K/azi, / t-T/eta a /l-L/ibuše. Nejstarší /k-K/azi se v___rovnala znalostm___ 

léčiv___ch b__lin starověkým kouzelnic___m. Ještě dnes můžeme spatřit její moh___lu, 

nanesenou vděčn__m__ obyvatel___ země, na v___v___šeném břehu řeky /M-m/že. /t-

T/eta, druhá z /k-K/rokov___ch dcer, byla mezi lidm___ velm___ vážená a uctívaná. Na 

jednom z vrcholů strm___ch skal si nechala vystavět hrad naz___vaný /t-T/etín. V jej__ době 

se zástup__ lidí klaněl____ vílám, rusalkám a jiným tajemným b___tostem. Pověsti nám však 

zřejm___ nejvíce zachoval___  nejmladší/ k- K/rokovu dceru –/l- L/ibuši. Proslav___la se 

neb__valou rozvahou, mnoha ušlechtil___m___  činy a předpověděla i budoucí slávu /p-

P/rahy.  

 2. Skladba – souvětí podřadné - práce s učebnicí – str.99/ cv.3 

- učebnice str.100-102 – tabulky s vedlejšími větami – opakování druhů vedlejších vět 

- písemně do sešitu určete druhy vedlejších vět příslovečných/ opis + určení druhu VV/ 

1. Kdykoliv soused odcházel, pečlivě uzavřel branku. 2. Ačkoli už bylo poledne, nikdo 

nepřicházel. 3. Kdyby se pokus vydařil, máme vyhráno. 4. Kam jsme se podívali, rostlo bujné 

kapradí. 5. Vojta zatáhl tak silně, že se provaz přetrhl. 6. Jestliže se květiny pořádně nezalijí, 

uvadnou. 7. Přestože už bylo září, voda v řece byla stále teplá. 8. Ruda pospíchal, aby nepřišel 

pozdě. 9. Slavnost probíhala tak, jak to zde bývalo zvykem. 10. Zůstali jsme na nádraží do 

rána, protože jsme zmeškali poslední vlak. 

3. Zápis do sešitu – nadpis Souvětí souřadné 

- souvětí souřadné vzniká spojením dvou a více vět hlavních a libovolného počtu vět 

vedlejších 

- mezi větami hlavními – vztahy=poměry 

1.slučovací 2.stupňovací 3. odporovací 4. vylučovací 5. příčinný/ důvodový/ 6. důsledkový 

4. Práce s učebnicí – str. 117/ cv.1, str. 118/ poměr slučovací – ústně 

5. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz – druhy vedlejších vět 

6. Literatura – test z čtenářské gramotnosti 

- učebnice str.145 – text Inzulin, klíč k lidské buňce- přečti si text a odpověz na otázky do 

literárního sešitu – Jakým typem nemoci trpí devadesát procent nemocných? Proč je hormon 

inzulin tak důležitý? Co to je hyperglykemické kóma? Kolik lidí o svém onemocnění neví a 

proč? 

http://www.skolasnadhledem.cz/

