
ČESKÝ JAZYK: 11. 5. – 15. 5. 

8. TŘÍDA 
Pokud budete potřebovat, můžete stále psát na mail MarcelaOravova@seznam.cz nebo využijte Skype 
live:.cid.abd1d966eaadabee: Po, ST od 16 do 18 hod. a v PÁ od 9 do 11 hod (po předchozí domluvě kdykoliv). 
 

! STŘEDA 13. 5. 15:00 – 15:45 – SKYPE! 

! Budeme společně procvičovat výslovnost a pravopis přejatých slov! 

 

Mluvnice: 
- práce z předminulého týdne: CVIČENÍ Č. 1, CVIČENÍ Č. 2:- ŘEŠENÍ viz níže 
-NOVĚ: - zápis (opsat nebo vytisknout a vlepit):  
 

2. Výslovnost a pravopis přejatých slov 

di, ti ni se píší s měkkým i, ale vyslovujeme je 

tvrdě 

turistika [turystyka], kronika [kronyka], diktát 

[dyktát] 

uprostřed slova píšeme –ú- múza, skútr, kúra (léčebná), pedikúra 

písmeno x vyslovujeme [ks] nebo [gz] text [tekst], existence [egzistence] 

ve slovech, která obsahují skupinu dvou 

samohlásek, z nichž je na prvním místě „i“ 

(gymnázium) vyslovujeme hlásku j, ale 

nepíšeme ji 

fialka [fijalka], akvárium [akvárijum] 

psaní s a z: 

„z“ ve zdomácnělých slovech azyl, izolace, trezor, pauza, impulzivní, 

pulzovat, próza … 

„s“ ve slovech s předponami dis- a dys-  

a  v mezinárodních slovech 

disharmonie, disproporce, dyslexie, dysfunkce; 

laser, design 

možno psát „s“ i „z“: 

 slova zakončená na –ismus/ -izmus realismus/realizmus 

 slova zakončená na skupinu hlásek 

- ls/-lz a -rs/ -rz  

puls/pulz, konkurs/konkurz 

 slova s dvojí spisovnou výslovností  diskuse/diskuze, režisér/režizér, 

renesance/renezance 

délka samohlásek: 

obvykle se píše v základech slov  

a v zakončení slov  

akvárium, pól, téma, tuberkulóza, delfín 

filé, ekzém, angína, blondýn, vegetarián 

obvykle se nepíše v zakončení odborných 

názvů  

a v zakončení slov na -iv, -iva, -ivum, -on, 

- ura, -una  

benzen, penicilin 

motiv, ofenziva, substantivum, kultura, 

laguna 

dlouhá i krátká samohláska chlor i chlór, jod i jód; balon i balón, milion i 

milión … 

 



CVIČENÍ Č. 1:  Doplňte i/í – y/ý: 

pol__kl__n__ka ve Zl__ně, postav__li pol__funkční budovu, r__zoto je pokrm z r__že, ve 

v__rtuálním světě, v__budovali c__klostezku, na d__skusním fóru, používá elektron__cké 

enc__klope__e, je to odvážná h__potéza, zv__tězil ve školním kole b__olog__cké ol__mp__ády, 

ve v__nikající f__z__cké kond__ci, ekolog__cký chov, úspěšný b__zn__s, učí na g__mnáz__u, 

základy (l) __atinské (g)__ramat__ky, anon__mní soutěž, pol__c__e v__hlás__la pátrání, 

s__stemat__cký archeolog__cký v__zkum 

- zájemci o malou „1“ mohou cvičení poslat do soboty 16. 5. 

 

CVIČENÍ Č. 2, část první:  Opravte chyby (mohou být v jakýchkoliv pravopisných jevech): 

1. Za hlavní problém společnosti a smysl egzistence se tu považuje prodloužení života ikdyž 

obyvatelé se dožívají velmi visokého věku. 2. V pruměru žijí stotřicet až stopadesát let, některý se 

dožívají až dvou set let. 3. (…) Jen útržkovitě zdělujeme to, čím nás zaujal spůsob života 

modrovlasích. 4. Umnějí využívat sluneční energiji …., zíkávají energiji s rozdílů dení a noční 

teploty vzduchu. 5. Když jsme apsolvovali vyhlídkový let, létajicí stroj pomocí záření rosptyloval 

okamžitě mraky a mlhu v místech kde se nahromadili.  

- zájemci o velkou „1“ mohou cvičení poslat do soboty 16. 5. 

 

 

 

 

Literatuta/Čtenářská dílna 

- ŘEŠENÍ z minulého týdne – viz níže 
 
NOVĚ:  
- můžeš zhlédnout prezentaci https://prezmania.cz/josef-dobrovsky-prezentace/ 

- pokračování s zápise (opsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu literatury) 

 

Josef Dobrovský (1753 – 1829) 

- kněz, významný vědec; studoval českou jazykovědu a dějiny 

dílo: 

Podrobná mluvnice češtiny – 1. vědecká mluvnice (psaná německy) 

Českých přísloví sbírka 

 

https://prezmania.cz/josef-dobrovsky-prezentace/


1 

- zájemci o malou „1“ vyberou 1 přísloví, převedou ho do dnešní podoby a pošlou do soboty 

16.  5. 

 

Sloh 

- stále čekám u některých na poslání výkladu 
- dnes se budeme zabývat důležitou složkou úvahy – řečnickými otázkami 

- do slohového sešitu vypracuj následující cvičení2: 

 

- na malou „1“ vypracuj pouze bod b), na velkou všechny body a pošli do soboty 16. 5. 

- můžeš si také jeden citát vybrat jako téma své úvahy (termín odevzdání červen) 

                                                             
1 zdroj: Čítanka 8. Český Těšín: PRODOS, 2000 
2 zdroj: Hravá čeština pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: TAKTIK, 2017 



ŘEŠENÍ 

CVIČENÍ Č. 1:  učebnice str. 16, cv. 8 a): 

stabilní – stálý; surfovat – hledat, brouzdat; instalace – zavedení; limit – hranice; aktivovat – 

uvést v činnost, obnovit; slogan – heslo; tarif – sazba; komplikace – složitost; unikátní – 

jedinečný; centrum – středisko; globální – celkový; konfrontovat – srovnávat; rival – soupeř; 

vizitka – navštívenka 

 

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) 

antialergika -přípravky používané v léčbě alergií, antibiotikum - látka zabraňující růstu mikrobů, 

antiblok systém -systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu 

(zkratka ABS), anticipace - předjímání, antikorozní – vzdorující korozi, antikrist – neznaboh, …. 

 

 

 

Literatuta/Čtenářská dílna 

1. Doplň text: 

České země by v té době součástí habsburské říše. Češtinu vytlačovala němčina. Na úřadech, 

…….se postupně začínalo více hovořit německy. Za vlády císaře Josefa II. byla zavedena němčina 

jako úřední a vyučovací jazyk. Národní buditelé, čeští vědci, … povede k poněmčení českého 

národa. 

 



 


