
Český jazyk – 29.zadání 

8.třída 

1. Pravopis- doplňte vynechaná písmena -OPIS 

V c__rkuse 

Klid a pohoda v c__rkuse se rázem změnil__ v chaos a zmatek. Sloni troubil__, šelmy řval__, 
koně se vzpínal__ a b__l___ kop___ty do nízkých přehrad, velbloudi střásal___ řetěz____ a 
zebry se (s/z)razil___ do houfu. Největší obav___ vzbuzoval___ sloni. Stačilo, ab__ vyrval___ 
kůl___, které je poutal___ k zem___. Sloup___ jejich nohou by rozdrtil___ všechny překážky. 
Provaz__ by sloni (s/z)přetrhal__, stěny cirkusu (s/z)bortil__. Voz__ by se při jejich útoku 
(s/z)převracel___. Dílo zkáz__ by značilo jejich pustošiv__ únik. Kůl___ však sloni 
nev__v__klal__, neboť je zkušení cirkusov__ dělníci upevnil__ spolehlivě. Také řetěz__ 
v___držel___ nápor (s/z)divočel___ch obrů. Lidé zvládl___  situac___, šelm___ se postupně 
uklidňoval___  a za hodinu nastal obv__kl__ klid. Myšky, které cel___ ten poplach 
v__volal__, zmizel___ dávno ve sv___ch úkrytech. 

 2. Skladba – souvětí souřadné 

- určete poměry v souvětí souřadném, doplň čárky –písemně do sešitu 

a) V Německu se dobře domluvil a našel si tam i přátele.  

b) Neuměl dobře německy a tak se v Německu špatně domluvil.  

c) Děti slušně pozdravily a stařenka jim s úsměvem odpověděla.  

d) Chlapci pozdravili a odpovědi se nedočkali.  

e) Přihlas se dnes nebo přines přihlášku do konce týdne.  

f) Přihlas se dnes nebo s tebou nebudeme počítat.  

g) Odvedl dobrou práci a odměna za ni byla také dobrá.  

h) Odvedl dobrou práci a proto dostal odměnu. 

ODPOVĚDI:Urči v souvětích významový poměr, doplň čárky: a) V Německu se dobře domluvil 

a našel si tam i přátele. SLUČOVACÍ b) Neuměl dobře německy, a tak se v Německu špatně 

domluvil. DŮSLEDKOVÝ c) Děti slušně pozdravily a stařenka jim s úsměvem odpověděla. 

SLUČOVACÍ d) Chlapci pozdravili, a odpovědi se nedočkali. ODPOROVACÍ (ale) e) Přihlas se 

dnes nebo přines přihlášku do konce týdne. SLUČOVACÍ f) Přihlas se dnes, nebo s tebou 

nebudeme počítat. VYLUČOVACÍ g) Odvedl dobrou práci a odměna za ni byla také dobrá. 

SLUČOVACÍ h) Odvedl dobrou práci, a proto dostal odměnu. DŮSLEDKOVÝ 

3.Souvětí podřadné: přiřaďte k vedlejším větám zvýrazněným v jednotlivých souvětích 

podřadných(1–4) jejich příslušný druh (A–F): (Každou možnost z nabídky A–F můžete přiřadit 

pouze jednou. Dvě možnosti zůstanou a nebudou použity. – písemně do sešitu 

3.1 Mám velký strach, že se mu můj dárek nebude zamlouvat.  



3.2 Velmi jsem si přál, aby ho můj nečekaný dárek opravdu potěšil.  

3.3 Začal jsem trochu váhat, protože ten dárek je vzhledem k mým možnostem velmi drahý. 

3.4 Nakonec jsem se rozhodl rychle, přestože jsem měl o vhodnosti dárku určité 

pochybnosti. 

A) vedlejší věta podmětná B) vedlejší věta předmětná C) vedlejší věta přívlastková D) 

vedlejší věta příslovečná účelová E) vedlejší věta příslovečná příčinná F) vedlejší věta 

příslovečná přípustková 

4. Práce s učebnicí- str.125/ cv.5, str.126/ cv.6a, b, str. 127/cv.8a, b 

5. Pracovní sešit – PS str. 48/cv.6, 7, 8, 9  PS str. 51/cv.1  PS str.52-53/cv.2 

6. Procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz – poměry v souvětí souřadném 

7. Literatura – práce s literárními texty  

- do literárního sešitu si zapiš pojmy 

Povídka- je prozaický epický útvar kratšího rozsahu než novela nebo román. Od románu se 

liší tím, že zachycuje pouze jeden aspekt života, ne život jako celek. Hlavními rysy povídky 

jsou jednoduchý děj, krátký příběh a neměnnost charakteru hlavní postavy. 

Novela- (italsky novinka) je epický žánr kratšího nebo středního rozsahu, podobně 

jako povídka, s níž se někdy zaměňuje. Od povídky a od románu se liší tím, že se soustředí na 

jeden jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh. Tomu se věnuje dramaticky, sevřeně, 

stupňuje ho až do překvapivého dějového zvratu (tzv. bod obratu), který je základem 

kompozice novely, a do závěrečné pointy. 
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