
Český jazyk 8 

10.zadání 

1. Skladba – opakování – větné členy-zopakuj si rozvíjející větné členy v tabulce v učebnici 

na stranách 75, 78/ prostuduj-předmět, příslovečné určení, přívlastek, doplněk/ 

2. Učebnice na str.79/ cv.2 – písemně do školního sešitu 7 vět 

/ Příklad: Řecko leží na Balkáně-příslovečné určení místa/. 

3. Přívlastek shodný a neshodný – zopakuj si – učebnice str.80 – tabulka/ prostuduj/, ústně 

str.81/cv.2, 3-a,b,4 

4. Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný-učebnice str.84 – tabulka/ prostuduj/, 

ústně str.84/ cv.1 

5. Přístavek – učebnice str. 91 – prostuduj si příklady přístavku, na str.92 tabulku-ústně,  

na str.92/ cv.2 písemně do sešitu-opiš 7 vět a podtrhni v nich přístavky 

6. Skloňování podstatných jmen přejatých – opakování-učebnice str.24/ cv.8 – písemně do 

sešitu-pracuj s tabulkami na str.20-24, str.24/ cv.7 – ústně, můžeš využít internet 

7. Uspořádejte jednotlivé části textu (A–F) tak, aby na sebe navazovaly: - písemně do 

sešitu označ Práce s textem a napiš jen odpovědi např.: 1B atd. 

A) Kupodivu však šla otevřít lehce a ven se vykutálely dvě kuličky proti molům.  

B) Nechtěla se totiž uhodit do nosu o zadní stěnu skříně. Udělala ještě krok, pak druhý a třetí. Pořád 

čekala, kdy už narazí na dřevo – a ono pořád nic. „To musí bejt úplná veleskříň,“ pomyslela si.  

C) Okamžitě si vlezla do skříně a zabořila do nich obličej, ale dveře nechala otevřené, protože dobře 

věděla, že ve skříni se samo zavře leda úplné ťululum. Za chviličku se zavrtala hlouběji a zjistila, že za 

první řadou kabátů visí ještě další.  

D) Za druhou řadou už byla skoro tma a Lucinka raději natáhla ruce před sebe.  

E) Podívala se dovnitř a uviděla tam viset samé kabáty – hlavně to byly dlouhé kožichy. 

F) Lucinku napadlo, že by se mohla podívat, jestli skříň nepůjde otevřít, i když byla předem smířená 

s tím, že bude zamčená. (C. S. Lewis, Lev, čarodějnice a skříň, upraveno) 

První část: ___ Druhá část: ____Třetí část: ____Čtvrtá část: ___ Pátá část: ____ Šestá část: ____ 

8. Můžeš opakovat na www.skolasnadhledem.cz, www.pravopisne.cz, www.onlinecviceni.cz, 

na naší známé Voršile/ cvičení od 6.-8.třídy/ 

Kontrolní otázky  

 1/Uveď příklad věty, ve které se bude vyskytovat příslovečné určení míry  

2/Uveď příklad věty s přívlastkem postupně rozvíjejícím 

 3/ Co znamená slovo dražé? 

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.pravopisne.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/

