
Český jazyk 8. ročník – zadání práce 

k vypracování do 14. 4. 2020 

 

Žáci vypracují pracovní listy. Procvičí si učivo z tvarosloví, skladby, slovotvorby a pravopisu.  

Vypracované listy opět zašlou na mail své vyučující. 

Ať jde práce od ruky!   

 

1) Urči základové slovo a příponu/předponu u následujících slov odvozených. 

                           základové slovo                             předpona/přípona          

bezový ……………………… ………..  

zakrslý ……………………… ………... 

prohrát ……………………… ………… 

Evin ……………………… ………… 

upřímný ……………………… ………… 

stínítko                   ……………………….                      ………… 

 

2) Otázka k zamyšlení: Jsou slova vínový a vina slova příbuzná, protože mají společný kořen? 

Svou odpověď zdůvodni. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Převeď přejatá slova uvedená v závorkách do správných tvarů. 

Zítra se půjdeme projít do …………….. (centrum). Do svého ………….. (album) si přidám 

fotografie z dovolené. O Praze můžeme mluvit jako o městu ………….. (muzea). Bez rybího 

………. (filé) si neumím představit svůj jídelníček. Mluvili jsme o ……………. (géniové) 

naší literatury – Janu Nerudovi a Karlu Čapkovi. Na konferenci bylo předestřeno mnoho 

……………. (téma). K obědu si dám cizrnu s ………. (tofu). O Havlových ……………. 

(drama) se dá hovořit stále. 

 

4) Utvoř vidové dvojice k daným slovesům. 

dát - ………………….    běžet - ……………………….   skákat - ………………………. 

mýt - …………………    pít - ………………………   připojit - ……………………… 

 

5) Urči slovesný vid následujících sloves (D/N). 

mazal - ….., skáče - ….., uběhl - ….., bude nakupovat - ….., nepostoupí - ….., snídají - ….., 

večeřeli jsme - ….., poznám - ….., určuješ - ….., nevím - ….. 



6) Urči mluvnické kategorie daných sloves (os., č., zp, čas, rod, vid, třída, vzor), pods. jmen (pád, 

č., rod, vzor) a příd. jmen (pád, č. rod, druh, vzor). 

známe se –  

smál by se –  

u břehu –  

na stráni –  

s bílými květinami –  

bez havraních vlasů –  

 

7) Přídavná jména uveď ve správných tvarech. 

V kořenech byli (maličký) ______________ červíčci. Jablka jsou dosud (nezralé) 

__________________. (Evropský a americký) ___________________________ (lehký) 

__________________ atleti spolu při sportovních utkáních navázali přátelské styky. Bydlíme 

ve (Šrámkova) _______________ ulici. Strýček se přestěhoval do (Jiráskova) 

_____________________ ulice. Přešli jsme po (Jiráskův) ________________ mostě na druhý 

břeh Vltavy. Viděl jsem už několik (Smetanova) ____________________ oper. Z 

(Vančurova) _______________________ ulice jsme šli zpátky do hotelu. Navštívili jsme 

(tetiččina) ____________________ kamarádku. Nad (Evin) __________________stolkem 

visel malý obrázek. Ve (Smetanovo) __________________ muzeu jsme viděli cenné 

památky. Potkali jsme se s (Jirkův) __________________ spolužáky. Chlapci nejraději běhali 

(bos) __________. Obě děti byly nalezeny (živo) _______________ a (zdrávo) 

______________. V (Havlíčkovy) ________________ sadech jsme si sedli na lavičku. Dívali 

jsme se z (Karlův) ___________________ mostu na Hradčany. (Malé) ________________ 

koťátka jsou (hravé) _______________. I (krotký) ________________ sloni mohou být 

(nebezpečný) ___________________.  

 

8) Uveď přídavná jména v označeném stupni. 

V krajích s méně rozvinutým průmyslem bývá zalidnění (řídké 2) __________________. 

Karpaty jsou (mladé 2, vysoké 2) _____________________ a (strmé 2) ______________ než 

Česká vysočina. Horské pásmo Český les má podobný ráz jako Šumava, je však (nízké 2) 

_____________ a (úzké 2) ____________. Je ve vašem okolí nějaká (významná 2) 

_______________ historická památka? Listy rostou na (tenký 3) _________________ 

větévkách stromů. Porcelán je (jemný 3) _________________ keramický výrobek. (Známý 3) 

____________________ příkladem změny skupenství je tání ledu a vypařování vody. Severní 

část středočeské oblasti je teplá, ale (suchá 2) _______________, kdežto vysočiny na jihu jsou 

(chladné 2) _______________ a (vlhké 2). Praha je (velkým 3) _______________ střediskem 



strojírenství v ČR. Mastek patří mezi (měkké 3) _______________ nerosty vůbec; (tvrdý 3) 

_________________ nerost je diamant.  

 

9) Označ větu hlavní a vedlejší, urči druh věty vedlejší. 

Mysleli jsme na to, že událost oznámíme úřadům.   …………………………….. 

Jedl tak hltavě, až měl boule za ušima.   ……………………………… 

Budeš-li stát při nás, nepřijdeš zkrátka.   …………………………………. 

 

10) Podtrhni několikanásobný větný člen a urči významový poměr mezi jeho složkami. 

Neslyšeli jsme volat maminku, ba ani všeobecný povyk okolo.   …………………….. 

Byla velmi milá, tudíž všem sympatická.   ……………………… 

Tvůj charakter neodhalují tvoje názory, nýbrž tvoje činy.   …………………….. 

 

Souvětí souřadné 

Významový poměr mezi větami hlavními 

 

Už umíš určovat významový poměr mezi složkami několikanásobného větného členu. Nyní se naučíš 

poznávat významový poměr mezi větami hlavními. Není na tom nic složitého, postup při určování je 

téměř stejný a opět ti pomůžou spojovací výrazy. 

Projdi si v učebnici českého jazyka tabulky na stránkách 132 – 138 a pracuj s nimi i při vypracovávání 

následujících dvou úkolů. 

 

11) Urči významový poměr mezi souřadně spojenými větami hlavními. Piš nad souvětí. 

 Za vesnicí rostl nízký les a za ním se třpytila zelená hladina přehradní nádrže. 

 Kluci zůstali sami, neboť se k nim cestou nikdo nepřipojil. 

 Levanduli vysazujeme do volné půdy nebo ji vkládáme do vhodného květináče. 

 Děda ho nejen vychoval, ale umožnil mu i studium na vysoké škole. 

 Venku mrzlo, avšak Hana se stále nevracela domů. 

 V dáli se zablesklo, ale déšť se nespustil. 

 Stará silnice byla plná velkých kaluží, ba místy tekly potůčky špinavé vody. 

 Buď mi pomůžeš, nebo se s tebou nebudu kamarádit. 

 Děti si nevěděly s prací rady, proto přizvaly na pomoc tatínka. 

 V našem kraji žije nejen mnoho chráněných živočichů, ale roste tu i mnoho vzácných 

rostlin. 

 

 



12) Spoj věty správně v souvětí a urči významový poměr mezi větami hlavními. 

Nelíbilo se mu tam,                                     ale v obchodě už měli zavřeno. 

Buď zadaný úkol splníš,                              jenže jsme je spálili. 

Rád chodím plavat                                      a potom jsme navštívili zámek. 

Nakonec zůstal sám,                                   proto jsme šli raději po silnici. 

Šel nakoupit,                                                a tak šel raději domů. 

Bl dobrý nejen v češtině,                           nebo raději odejdi. (vylučovací) 

Nejdříve jsme se šli ubytovat                    a často jezdím také na kole. 

Lesní cesta byla zablácená,                       ani na krok nebylo vidět. 

Všude byla tma,                                          neboť nedokázal komunikovat. 

Opékali jsme špekáčky,                              ale dokonce ovládal i dějepis. 

 

13) Pravopisné cvičení. Doplň i/y. 

Poezie po válce 

L_teratura se po roce 1945 zkoušela v_rovnávat se zkušenostm_ války různým_ způsob_. 

Nejrychleji mohl_ reagovat už z princ_pu básníci. Jejich verše stvrzoval_ jednak trag_ku 

upl_nulých šesti let, jednak připomínal_ morální závazek vůči mrtv_m. Když pom_neme 

četné l_tanie a žalozpěv_ křesťanských básníků, musíme m_t na zřetel_ autory, kteří se 

snažil_ ustavit jakýs_ m_tus všednodenní reality. V jejich verších se oz_valy i existenciální 

tóny, ovšem skloubené s v_chodisky jaz_kového experimentu. Slov_ známého kritika – tito 

lidé se pokoušel_ ch_tit život za pačes_. 

 

14) Pravopis. Velká písmena. 

Tajfun 

Už se vidím jako námořník brázdící _oře a _ceány od _everu k _ihu. Projíždím prosluněné 

_aderské _oře, zabrousím do _oře _gejského, proplouvám _žiny _ospor a _ardanely. 

Najednou jsem uprostřed širého _tlantského oceánu. Blíží se _ajfun. Honem hledám, jestli 

není poblíž nějaký _strov, třeba _anárské _strovy nebo _ouostroví _aleáry. Ty názvy jsem už 

někdy slyšel, ale nevím, kde leží. Možná jinde. Lodivode, zkrátka musíš vytrvat! 

 

Poznámka závěrem: Úkoly ze slohu a literatury budou zadány v příští samostatné práci. Stále platí 

pokyn z minulého zadání – čtěte, zapisujte, shánějte informace pro nějakou samostatnou práci 

(referát, mluvní cvičení apod.). 

A při tom všem pamatujte: „Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je 

nebezpečné.“   


