
Zadání Čj 8 

období 4. – 15. 5. 2020 

Vypracované pracovní listy opět zasílejte svým vyučujícím českého jazyka. Úkol má 3 části – mluvnice, 

literatura, pravopis. Jednotlivé části můžete svým vyučujícím posílat postupně, ale nezapomeňte je 

do závěrečného termínu zaslat všechny. 

Ať se daří!   

 

Část I. - mluvnice 

1) Přístavek  

Z následujících 2 vět vytvořte vždy jednu, která bude obsahovat přístavek. (nápověda v uč. na s. 104) 

Vzor: Šumava je nejkrásnější české pohoří. Navštěvuje ji spousta turistů. Řešení – Šumavu, 

nejkrásnější české pohoří, navštěvuje spousta turistů. 

Mistr Jan Hus je významná postava našich dějin. Zasloužil se o rozvoj českého pravopisu. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Paříž je hlavní město Francie. Koná se zde tenisový grandslamový turnaj. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mirek je žák naší třídy. Vyhrál atletické závody. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pavla je naše výborná kamarádka. Přejeme jí to. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

My jsme žáci 8. třídy. S domácí výukou si poradíme. 

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

 

2) Harry Potter: Větné členy – napište nad slova druh větného členu. 

Zahrnoval ho otázkami o životě mezi mudly. 

Vydal se po točitém schodišti do společenské místnosti. 

Ron měl břicho plné krocana. 

Paní Weaslyeová upletla Harrymu svetr. 

Váček mincí v Harryho kapse vesele pocinkával. 



3) Druhy vedlejších vět. Označte větu hlavní a věty vedlejší a určete druh Vv. 

Zalapala po dechu, když zjistila, že nemá kalhoty ani kabát.     …..…………………………  ….………..……………… 

Dává nám jen takové otázky, že nám každá odpověď musí přitížit.   ……………………………………….. 

Kdo proti nám poštve naše nepřátele, je sám náš nepřítel.     ……………………………………………. 

Jakmile porušíte zákaz vstupu, rozbliká se červená kontrolka.   ……………………………………………….. 

 

4) Poměry mezi větami hlavními. Napište nad souvětí poměry mezi VH (nejlépe značkou). 

Koledoval si o malér, a tak nakonec dostal pěknou nakládačku. 

Nejenže je zradil, on proti nim dokonce bojoval. 

Nekoupila nic, neměla totiž peníze. 

Hned byl před námi, hned se zase objevil za námi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Část II. – literatura 

Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak - Dlouhý, Široký a Krátkozraký 

 

- přečíst si ukázku v čítance na str. 116 

- pustit si záznam představení na https://www.youtube.com/watch?v=bncaMUcDLqs nebo v Tv dne 

8. května na Čt 2 od 20 h 

- písemně zpracovat úkoly a poslat na mail vyučujícího 

* nezapomeňte uvést zdroje,  

 

ÚKOLY 

1) Zjisti základní informace o autorech. 

2) Zjisti, kdo to byl Jára Cimrman. 

3) Napiš, jaké jsou hlavní postavy díla + uveď jejich stručnou charakteristiku. 

4) Napiš, na jakých místech se děj odehrává. 

5) Stručně popiš, o čem celé dílo vypráví. 

6) Jaký je tvůj názor na divadelní hru? 

7) Charakterizuj pojem „drama“ a „divadelní hra“, jaké jsou jejich znaky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bncaMUcDLqs


Část III. – pravopis 

V této části budete pokračovat ve vyplňování pracovních listů, které již znáte z minula. Připomínáme 

(aby opět nedocházelo k omylům), že správná je vždy pouze 1 varianta!!! 

 

Výchozí text k úloze 15 
 

Jako malý navštívil Jackson Pollock indiánskou rezervaci, kde ho zaujaly malby a sošky amerických indiánů. Jak 

sám později říkal, měl tenhle zážitek na jeho další tvorbu zásadní vliv. Později se stal autorem rozměrných 

pláten, která maloval přímo na zemi bez použití tehdy běžných malířských technik: Pracoval bez štětců, barvu na 

plátno rozléval rovnou z plechovek. Z neznámého autora se během něklika málo let stal první velkou hvězdou 

světového umění. 

         (O. Horák, Proč obrazy nepotřebují názvy, upraveno) 

 

 

15) Ve kterém z následujících úseků výchozího textu je pravopisná chyba? 
 

A) později se stal autorem rozmněrných pláten 

B) kde ho zaujaly malby a sošky amerických indiánů 

C) měl tenhle zážitek na jeho další tvorbu zásadní vliv 

D) na zemi bez použití tehdy běžných malířských technik 

 

 

Výchozí text k úloze 16 
 

***** čaj s citronem je vybraná kompozice vysoce kvalitních černých čajů nejen na ráno. 

 

    (Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden, upraveno) 

 

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

 

A) raní 

B) raný 

C) ranní 

D) ránovy 

 

 

17) Která z následujících možností neobsahuje pravopisnou chybu? 
 

A) městští strážníci 

B) dětsští hrdinové 

C) letečští modeláři 

D) komicčtí mistři 

 

 

18) Která z následujících vět je napsána pravopisně správně? 
 

A) Do Českých Budějovic jsme cestovali přes Veselí nad Lužnicí. 

B) Významný spisovatel Vladislav Vančura se narodil v Háji u opavy. 

C) Na náměstí stojí jezdecká socha Českého krále Jiřího z Poděbrad. 

D) Ze všech knih mám nejraději Záhadu Hlavolamu od Jaroslava Foglara. 

 

 

19) Přiřaďte ke každému z následujících textů (1-4) typ pravopisné chyby (A-F), která se v něm 

vyskytuje: 
(Každou možnost z nabídky A – F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou použity.) 

 



1. O letních prázdninách děti ztrávily týden u otcovy sestřenice na Šumavě.   

 ______ 

2. Firma v Soběslavy vyrábí množství typů krmných směsí pro domácí zvířata.   

 ______ 

3. S přáteli jsme museli nakonec zrušit týdení cyklistický výlet do Jizerských hor.  

 ______ 

4. Pestrý program festivalu Ejhle loutka! Každodenně zhlédli desítky návštěvníků.  

 ______ 

A) chyba v psaní předpony 

B) chyba v psaní velkého písmene 

C) chyba v psaní koncovky slovesa 

D) chyba v psaní souhláskové skupiny 

E) chyba v psaní koncovky přídavného jména 

F) chyba v psaní koncovky podstatného jména. 

 

Výchozí text k úloze 20 

 

Kdybystesezastavilastálmohlbystesledovattodítějaksesnažíšplhatnahromadukameníahnedpakseskakujezohromné

výškydolů. 

(Didaktis) 

 

20) Přepište výchozí text tak, aby jednotlivá slova byla správně oddělena: 
      (Doplnění interpunkce není hodnoceno). 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Výchozí text k úlohám 21 – 22 
 

Vtom se prudce zastavila a strnula. Přímo před ní byla zatáčka. Hned za ohybem, jak věděla, jen co tudy projede, 

se jí otevře výhled na moře. Les nechá za zády a přet sebou bude mít přístav, mola a nespočet rybářských lodí. 

Zanedlouho tam bude pěkně rušno, rybáři budou startovat motory, pokřikovat na sebe a nad nimy se bude ozívat 

skřehotání ***** racků. 

Ale Annemarie před chvilkou zaslechla něco jiného. V křoví před ní něco zašustilo. Zaslechla kroky. A slyšela – 

a byla si úplně jistá, že to nejsou jen její představy – hluboké zavrčení. Opatrně udělala krok. A další. Došla k 

zatáčce, ale vrčení neustávalo. 

 

A pak najednou stály přímo před ní. Čtyři ozbrojenní vojáci. A spolu s nimi tu byli dva velicí psy. 

 

                                                (L. Lowryová, Spočítej hvězdy, upraveno) 

 

21) Najděte ve výchozím textu šest slov, která jsou napsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně 

správně: 
(Doporučení: Netipujte! Opravte pouze ta slova, u kterých jste si jisti, že jsou ve výchozím textu napsána s 

pravopisnou chybou. Vlastní jméno Annemarie je napsáno správně.) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

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

A) bílích 

B) býlích 

C) bílých 

D) býlých 


