
ČESKÝ JAZYK: 4. 5. – 7. 5. 

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

! STŘEDA 6. 5. 15:00 – 15:45 – SKYPE! 

! Budeme společně procvičovat slova přejatá! 

 

Mluvnice: 

- práce z předminulého týdne: 

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

o ŘEŠENÍ viz níže 

- práce z předminulého týdne: 

 CVIČENÍ Č. 1:  Napište, co znamenají tato slova a z kterého jsou oboru: 

 CVIČENÍ Č. 2:  Vyberte k cizím slovům německého původu jejich české ekvivalenty: 

o ŘEŠENÍ viz níže 

 
-NOVĚ: - v tomto týdnu se budeme opět zabývat přejatými slovy  

 

CVIČENÍ Č. 1:  učebnice str. 16, cv. 8 a): - opište celé cvičení do sešitu mluvnice, můžete si 

pomoci https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/ 

- zájemci o velkou „1“ pošlou cvičení do soboty 9. 5. 

 

CVIČENÍ Č. 2:  a) Spoj cizí předpony s příklady slov v levém poli s jejich správnými významy 

z pole pravého: 

a) anti- (antifašista, antikoncepce)  1. předpona s významem „následující po“ 

b) ex- (exmanžel, exprezident)   2. předpona s významem „proti“ 

c) re- (rekatolizace, reinstalace)   3. záporná předpona s významem „ne“ 

d) dys- (dyslexie)     4. předpona vyjadřující opakovanost 

e) a- (atypický, asociální) 5. předpona vyjadřuje nadměrnost, větší 

intenzitu, míru 

f) post- (postimpresionismus)   6. předpona značící obtížnost, poruchu, vadu 

g) super- (superliga, supercena)   7. předpona s významem „bývalý“, „dřívější“ 

 

b) Napiš další příklady slov s předponami z bodu a) 

- zájemci o malou „1“ pošlou cvičení do soboty 9. 5. 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/


Literatuta/Čtenářská dílna 

 

NOVĚ: Česká literatura v období národního obrození 

- můžeš zhlédnout prezentace: https://www.oblacna.cz/images/_files/DUM/VY_32_Inovace_8_446.pdf, 

http://skolakr.cz/wp-content/uploads/DUM/DJ/N%C3%A1rodn%C3%AD-obrozen%C3%AD-prezentace.pdf  

nebo video: https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok 

- vypracuj (opiš do sešitu literatury nebo vytiskni a nalep:1 

- řešení osmisměrky (3 jména) můžete poslat na malou“1“ do soboty 9. 5. 

 

 

                                                             
1 zdroj: http://skolakr.cz  

https://www.oblacna.cz/images/_files/DUM/VY_32_Inovace_8_446.pdf
http://skolakr.cz/wp-content/uploads/DUM/DJ/N%C3%A1rodn%C3%AD-obrozen%C3%AD-prezentace.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok


 

 

 

 

Sloh 

- pošlete mi řešení cvičení z minulého týdne; kdo chce velkou „1“, pošle vypracované všechny 

body (a – e), komu stačí malá „1“, pošle vypracované libovolné 3 body – do soboty 9. 5. 

 

- můžete začít psát úvahu na libovolné téma, do konce školního roku bych ji ráda viděla 

 



ŘEŠENÍ 
CVIČENÍ Č. 1:  Napište, co znamenají tato slova a z kterého jsou oboru: 

 

1. romantismus - umělecký směr zdůrazňující individuální prožitek, cit, fantazii, přírodu ….; 

obor: umění  

2. laser - __kvantový generátor optického záření; fyzika___ 

3. penicilin - ___lék; lékařství______ 

4. basketbal - ____košíková; sport______ 

5. allegro - _______rychle, živě; hudební věda_____ 

6. watt - ______jednotka výkonu (např. elektrického proudu); fyzika_____ 

7. stres - ______soubor podnětů nadměrně zatěžující organismus; psychologie____ 

8. atmosféra - _____plynový obal planety, jednotka tlaku; astronomie, fyzika______ 

9. liána - _______popínavá rostlina; botanika_____ 

10. hypotéka - ______dluh vztahující se na nemovitost; ekonomika_____ 

 

 

 

 
 

CVIČENÍ Č. 2:  Vyberte k cizím slovům německého původu jejich české ekvivalenty: 

a) ŠIML      1. černý obchod 

b) ŠLUS      2. ihned 

c) ŠLÁGR      3. mrtvice 

d) ŠLAK      4. nepříjemná situace 

e) ŠLAMASTYKA     5. strnulý, nehybný 

f) ŠMELINA      6. populární píseň 

g) ŠLOFÍK      7. konec 

h) ŠTANDOPEDE     8. bezcenná věc 

i) ŠTAJF      9. drahoty 

j) ŠTRÁCHY      10. bílý kůň 

k) ŠUNT      11. krátký spánek 

 



CVIČENÍ z učebnice str. 107, cv. 1 a) b) - dokončení 
 

Člověk ovlivňuje 1VH přírodu tím, že buduje 2VV – přísl. způsobová města, rozšiřuje 3VV – přísl. 

způsobová pole, staví 4VV – přísl. způsobová silnice, továrny a průplavy a zabírá 5VV – přísl. způsobová 

pro sebe stále větší plochy na úkor volné přírody. (poměr slučovací) 

 

Vzkázal 1VH mi, že za ním 2VV – předmětná nepůjde, že nemá v 3VV – předmětná tomto týdnu ani 

jedno odpoledne volné, a tak že mu ty knížky nemůže 4VV – předmětná předat. (poměr slučovací, 

poměr důsledkový – a tak nemůže ty knížky předat.) 

 

Jeskyně mají 1VH v sobě jakési tajemství, které nás přitahuje 2VV – přívlastková jako magnet, ale 

které nás zároveň i trochu děsí 3VV – přívlastková. (poměr odporovací) 

 

Poradil jsem 1VH mu, aby za trenérem 2VV – předmětná zašel a omluvil 3VV – předmětná se mu. 

(poměr slučovací) 

 

Vyprávěli jsme 1VH rodičům, jak jsme se 2VV – předmětná na zájezdu měli a co všechno jsme 3VV – 

předmětná viděli. (poměr slučovací) 

 


