
Zadání Čj 8 

ke zpracování do 30. 4. 2020 

Vypracované pracovní listy opět zasílejte svým vyučujícím českého jazyka. Stačí poslat ofocené 

vyplněné listy, nebo vypsaná cvičení se správnými možnostmi v jiném dokumentu (např. Word). Sloh 

píšete do sešitu – ten zasílat nemusíte. 

Hodně štěstí při práci!   

 

Část I. - pravopis 

           
1) Do kterého z následujících vět patří podle pravidel českého pravopisu Y místo hvězdičky? 
 

A) Můj mobil je už úplně vyb*tý. 

B) Na seznamu přib*li noví zájemci. 

C) Osadníci vyb*li celá stáda bizonů. 

D) Koncertní sál byl nab*tý posluchači. 

 

Výchozí text k úloze 02 
 

Děti, příliš hlučíte, nedělejte takový *****!  

                                                  

(Didaktis) 

 

02) Napište dvojslabičné vyjmenované slovo po V, které lze podle smyslu doplnit do výchozího textu: 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

Výchozí text k úloze 03 
 

První vešel sir Rodney, hlava bojové školy. Byl vysoký, s rameny širokými jako baron, na sobě měl válečnickou 

zbroj – třpytivou kroužkovou košili, na ní bílý kabátec zdobený vlastním erbem, šarlatovou vlčí hlavou. Měl i 

opasek a pochopitelně meč. Bez něj se obvykle žádný rytíř na veřejnosti neobjevoval. Byl přibližně stejně starý 

jako baron, měl blankytné oči a jeho tvář by byla nápadně hezká, nebýt rozpláclého polámaného nosu. Pyšnil se 

mohutným knírem, ale na rozdíl od barona neměla plnovous. 

 

                                                                                                            (J. Flanagan, Hraničářův učeň – Rozvaliny 

Gorlanu, upraveno) 

 

03) Vypište z výchozího textu tři trojslabičná slova, která patří mezi slova vyjmenovaná či jsou s 

vyjmenovaným slovem příbuzná: 

____________________________________________________________________________________ 

 

04) Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána pravopisně správně (ANO), nebo ne 

(NE): 

 

1. Pelyněk je léčivá bylina užívaná při potížích trávicího ústrojí.                                                                 

ANO____   NE _____ 

2. Z dálky bylo možné spatřit všechny věže i vížky kostelů Litomyšle.                                                            

ANO____   NE _____ 

3. Jazykolamy hercům výborně poslouží k procvičení řečového ústrojí.                                                           

ANO____   NE _____ 

4. K nejkrásnějším exponátům jeho sbírky motýlů patří chroust mlinařík.                                                        

ANO____   NE _____ 

 



05) Ve které z následujících možností není pravopisná chyba? 
 

A) Obloha nad údolím náhle poteměla. 

B) Na dávné přátelství si už nevzpomněl. 

C) Moji kamarádi se zachovali nerozumě. 

D) Asi jsem vám správně neporozumněla. 

 

Výchozí text k úloze 06 
 

Žebříčky nejpopulárnějších českých kanálů na YouTube jsou nejčastěji sestavovány podle počtu *****. 

 

 

06) Která z následujících možností patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu? 
 

A) zhlédnutí 

B) shlédnutí 

C) schlédnutí 

 

07) Ve které z následujících vět je pravopisná chyba? 
 

A) I přes velkou únavu řidič vyrazil na cestu. 

B) Velmi rádi bychom se té přednášky zůčastnili. 

C) Narýsovat osmiúhelník pro nás nebyl problém. 

D) Březovou kůru využijete jako netradiční dekoraci. 

 

 

 

Výchozí text k úloze 08 

 

Vždy, když se před jejich prahem z*vil strýc František se svým ob*mným kufrem, Jirka poznal, že prázdninové 

dobrodružství práv* začíná. 

                                                                            

(Didaktis) 

 

 

08) Na vynechaná místa (*) ve výchozím textu je třeba doplnit Ě/JE tak, aby byla věta pravopisně 

správně. Ve které z následujících možností jsou Ě/JE uvedena v odpovídajícím pořadí? 
 

A) ě – je – ě 

B) ě – je – je 

C) je – ě – je  

D) je – je – ě  

 

09) Rozhodněte o každé z následujících možností, zda obsahuje pravopisnou chybu (ANO), nebo ne (NE): 

 

1. cizí člověk, milí lidé, kyselý bonbon                

ANO____   NE _____ 

2. včelý úl, malí broučci, okoralý chléb                

ANO____   NE _____ 

3. veselý obrázek, psí známka, zlobivý chlapci               

ANO____   NE _____ 

4. hovězí maso, nerozumný přístup, nový spolužák               

ANO____   NE _____ 

 

10) Do které z následujících vět patří Y místo hvězdičky? 

 

A) Zavolej prosím Petrov* rodiče! 

B) Musíš pak Petrov* vrátit ten batoh. 

C) Petrov* spolužáci přišli jako první. 

D) Tu peněženku našli Petrov* spolužáci. 



11) Do které z následujících vět nelze místo hvězdiček doplnit pouze I/Í ? 
 

A) Kamarádi z Vlašim* byl* včera na výletě v Čáslav*. 

B) V okresním kole už soutěžil* jen sam* neznam* žáci. 

C) Mezi včelam* na mezích poletoval* sem a tam i motýl*. 

D) Strýc z Vesel nad Lužnicí rád stříl* na asfaltové holub*. 

 

12) Do které z následujících vět lze doplnit na vynechané místo (*****) výraz VILI, aby byla věta napsána 

pravopisně správně? 
 

A) Za měsíčných nocí psi často strašidelně *****. 

B) Poplašné sirény doslova ***** do nočního ticha. 

C) Zahrada u té krásné ***** vypadá dost zanedbaně. 

D) Dívky i chlapci u potoka ***** věnečky z pampelišek. 

 

Výchozí text k úlouze 13 
 

***** čekaly už dlouhé minuty v dopravní zácpě. 

                                                  

(Didaktis) 

 

13) Který z následujících podmětů nelze doplnit na vynechané místo (*****) do výchozího textu tak, aby 

byla věta  
 

A) autobusy 

B) motocykly 

C) eletrokola 

D) automobily 

 

14) Rozhodněte o každé z následujících vět, zda je napsána pravopisně správně (ANO), nebo ne (NE): 
 

1. Rodiče se ptali na výsledky dětí.                                                                                            

ANO____   NE _____ 

2. Děti se po nadílce šťastně usmívali.                                                                                                                 

ANO____   NE _____ 

3. Koně v ohradě poplašeně pobíhaly.              

ANO____   NE _____ 

4.Skupinky průvodců se sešly na nádvoří.                                                                                                           

ANO____   NE _____ 

 

 

 

 

Část II. – porozumění textu  

Viz příloha!!! 

 

 

Část III. – sloh  

Úvaha - vypracujte do sešitu na sloh 

- témata: 

- Čím bych chtěl být a proč? 

- Čím je mi můj bratr (sestra, máma, táta, ...)? 

- nebo jiné téma - výběr v uč. na s. 181/ cv. 7, 8, 9 



--Inspiraci pro psaní úvahy můžete najít v jiných žákovských pracích např. na portálu cesky-

jazyk.cz/slohovky/úvahy 

 

Závěrem 

 

Čtěte, čtěte, čtěte!!! Jak pravil učitel národů: 
 

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená 
stávat se hlupákem.“ 

Jan Amos Komenský 
 


