
ČESKÝ JAZYK: 20. 4. – 24. 4. 

8. TŘÍDA 

Pokud budete potřebovat, můžete stále psát na mail MarcelaOravova@seznam.cz nebo využijte Skype 
live:.cid.abd1d966eaadabee: Po, ST, PÁ od 16 do 18 hod. (po předchozí domluvě kdykoliv). 

 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 107, cv. 1 a), b) : prvních 5 souvětí 

o zkontrolovat (použít jinak barevnou propisku), napsat počet chyb, chyby opravit  
– ŘEŠENÍ viz níže 
 

-NOVĚ: 

- v tomto týdnu budeme stále procvičovat interpunkci mezi SOUŘADNĚ spojenými větami 

vedlejšími a nově se podíváme na slova přejatá 

 

CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 107, cv. 1 a), b) c) : dodělat 

- pokračovat ve cvičení stejnou formou jako minulý týden + nad všechna slova 

z posledních dvou souvětí nadepsat čísla slovních druhů 

- ! poslat zpět ke kontrole do soboty 25. 4.! 

 

- - zápis do sešitu mluvnice (opsat nebo vytisknout a vlepit):  

 

Slova přejatá 

1. Přejímání slov z cizích jazyků 

- přejímání slov z cizích jazyků je důležitým pramenem slovní zásoby 

- některá cizí slova se zcela přizpůsobila a jejich cizí původ si už neuvědomujeme (žák, barva, 

papír, škola, tabule, beton, model) 

Slova se přejímala: 

a) ve středověku z latiny (škola, tabule), z němčiny (hoblík), z románských jazyků (armáda) 

b) v době národního obrození z polštiny (věda), z ruštiny (vzduch) 

c) v novější době z francouzštiny (prezident), z italštiny (alt, soprán – hudební oblast), 

z angličtiny (sport, dispečer, song), 

d) z indiánských jazyků (čokoláda), z perštiny (bazar), z arabštiny (káva), z eskymáčtiny (kajak). 

 

mezinárodní slova – užívají se ve většině jazyků moderních národů (prezident, doktor, tenis, 

kino, bible, biologie, kilogram, muzeum, stadion, manažer, atom, televize, …);  



kalky – doslovné překlady cizích pojmenování (mrakodrap = skyscraper, podmět = subjekt) 

- z cizích jazyků (dnes především z angličtiny) se přejímají také zkratky (CD, AIDS, UFO) a slovní 

hříčky (4U, How do U do?) 

- cizí nespisovná slova (flaška, fabrika, vercajk) 

 

 

CVIČENÍ Č. 2:  

a) Objekty na obrázcích pojmenuj cizími slovy 

b) podle Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost napiš původ slova 

(https://ssjc.ujc.cas.cz/): 

např. „ kompas: kompas, -u m. (6. j. -u, -e) (z fr. driv. it.) přístroj k určování světových stran podle polohy 

magnetky: lodní, letecký, kapesní k.; řídit plavbu k-em; konat pěší túru podle k-u; přen. marxismus-leninismus, k. na cestě 

ke komunismu vodítko, ukazatel směru; hvězd. K. jm. jednoho ze souhvězdí jižní oblohy; kompasový příd.: k-é pouzdro, 

zařízení; bot. locika k-á 

(z fr. driv. it.)  znamená, že slovo bylo přejato z francouzštiny (do franc. z italštiny) 

 

 

  

https://ssjc.ujc.cas.cz/


Literatuta/Čtenářská dílna 

- dál čtěte knížky, za pololetí potřebujete přečíst alespoň dvě 

 

NOVĚ: Jan Amos Komenský 

- přečíst ukázku z čítanky (str. 41 – 42) 

- zhlédnout prezentaci, např. https://slideplayer.cz/slide/2005665/  

- vypracovat hru se slovy (vytisknout a vlepit nebo vyluštěné věty opsat do sešitu literatury) 

 

Jan Amos Komenský 

 

1 – NODALRI SE 28. BANZŘE V REOC 1592 NA JNIÍŽ MAVORĚ. 

Narodil se 28. března v roce 1592 na jižní Moravě. 

 

2 – BLY PGEDEGMAO, FOOLEMZIF A BMUSIKPE JDYTENO BSRARTÉK. 

_____________________________________________________________________________ 

3 – REČDOI MU UJÍRÍMA NA MRO A PO BĚVTI NA BÉLÍ HŘOE BLY PÁNNOSDERÁLOV. 

_____________________________________________________________________________ 

4 – MLEUS EITAVMOGR A PÝLABOV V RÝCHZNŮ ZÍCHEM (PLSKOO, ŠOKVDÉS, ALNEIG, URYH). 

_____________________________________________________________________________ 

5 – V PÉMOSLK MTĚSĚ LONŠE MU SELOŘH TŘĚMÉ CLÝE ČKOSE -LÝSNKAIT SOKÍVNL. 

_____________________________________________________________________________ 

6 – NÍNAZEPOMÁ NA VALTS, NÁBDÁA K BIJO POTRI HBŮRASKUMB.  

_____________________________________________________________________________ 

7 – NPALAS NÍDAKLAPŘ DALÍ: STĚV V OZACHBRE, BÁRAN JŮZYKA OVŘETÁEN, ŠOLKA HUOR, 

LYTINBAR SĚTAV A RJÁ SCERD. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8 – ZEŘEML 15. LADOPISUT V RECO 1670 V AMASEDRMUT, PEŘHOBN JE V NENAURAD. 

_____________________________________________________________________________ 

 

  

https://slideplayer.cz/slide/2005665/


Sloh 

- připomínám – VÝKLAD (pracovat ve dvojici, nebo samostatně na libovolné téma (zadáno 

ve  škole), vypracovat písemně vlastní rukou, nebo na PC ve Wordu nebo PowerPointu 

 

Úvaha 

CVIČENÍ Č. 1 Kdybych mohl být… 

- -děkuji za poslaná cvičení 

NOVĚ: 

- zápis (opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu slohu) 

 

Úvaha 

= slohový útvar, který má některé společné rysy s výkladem (autor také vysvětluje určitý 

problém) 

- obsahuje osobní názor, osobní zkušenosti 

cíl: upozornit na závažnost nějakého problému, hledání možnosti řešení 

 

Jazykové prostředky 

složitější souvětí – VV – přípustkové (Přestože je to můj názor, někdo může namítnout, že …), 

VH v odporovacím poměru (Spousta lidí si myslí …., ale já mám jiný názor.) 

řečnické otázky – např. Líbilo by se lidem, kdyby nemuseli pracovat? 

podmiňovací způsob 

příklady ze života, citáty, přísloví, rčení, přirovnání 

 

- přečtěte si alespoň jednu ukázku úvahy z učebnice (str. 153 – 158) a napište do slohového 

sešitu stručný obsah (o čem autor uvažoval), na malou „1“ pošlete do soboty 25. 4. 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ 

 
CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 107, cv. 1 a) b) : 

Slíbil 1VH mi, buď že 2VV – předmětná napíše, nebo že mi 3VV – předmětná zavolá. (poměr vylučovací) 

 

Obýval jsem 1VH takový menší byt v jednom z těch starých měšťanských domů, jež 2VV – 

přívlastková stojí v centru města a jejichž osobité kouzlo na 3VV – přívlastková mě vždy velmi 

působilo. (poměr slučovací) 

 

Za tmavých 1VHa podzimních večerů, kdy nebesa chrlí 2VV – přívlastková na zem proudy deště, 

studený vichr rve 3VV – přívlastková listí ze stromů a meluzína skučí 4VV – přívlastková v komíně, 

čtu  1VHb rád tajuplné příběhy. (poměr slučovací) 

 

Maminka by určitě 1VH byla ráda, kdybys Přemkovi pomohl 2VV – podmínková s úkolem, nebo 

dokonce s ním pravidelně opakoval 3VV – podmínková látku z češtiny. (poměr stupňovací) 

 

Viděla 1VH jsem toho člověka, jak mu ukazoval 2VV – doplňková nějaký papír a jak ho o něčem 

přesvědčoval 3VV – doplňková. (poměr slučovací) 

 

Bylo 1VH zajímavé, že dospělým se po celodenní túře třásly 2VV – podmětná nohy slabostí, ale děti 

začaly 3VV – podmětná po krátkém odpočinku skotačit (poměr odporovací) a vyběhly 4VV – 

podmětná ještě na chvíli na  hřiště zahrát si košíkovou. (poměr slučovací) 

 

 
 


