
ČESKÝ JAZYK: 14. 4. – 17. 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). 

Tento týden nás čekají 2 hodiny mluvnice, 1 hodina literatury a 1 hodinu slohu. 

 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 Pravopis: dlužím vám řešení ze 3. týdne – viz níže 

 CVIČENÍ Č. 1: učebnice str. 104, cv. 10a): 

o zkontrolovat (použít jinak barevnou propisku), napsat počet chyb, chyby opravit  

– ŘEŠENÍ viz níže 

 

-NOVĚ: 

- v tomto týdnu budeme stále procvičovat interpunkci, tentokrát mezi SOUŘADNĚ spojenými 

větami vedlejšími 

- pro připomenutí uvádím tabulku; kdo nemá, vytiskne a nalepí: 

 

Přehled souřadných poměrů: 

Souřadný poměr  Spojky Příklad 

slučovací věty se k sobě prostě 

přiřazují, jsou 

významově 

rovnocenné 

a, i, ani, nebo, také, 

též, pak, potom, ani – 

ani, jak  – tak, jednak – 

jednak, dílem – dílem 

Ráda cestuji a 

poznávám jiné země.  

stupňovací druhá věta stupňuje 

obsah věty první, je 

obsahově závažnější 

ba, ba i, dokonce i, 

nejen–  ale, nejen - 

nýbrž 

Navštívil nejen 

Kanadu, ale letěl i do 

Jižní Ameriky. 

odporovací druhá věta odporuje 

větě první nebo ji 

nějak omezuje 

ale, a, avšak, než, leč, 

jenže, nýbrž, a přece, 

sice – ale  

Byl ve Španělsku, ale 

Madrid nenavštívil. 

vylučovací jedna věta vylučuje 

platnost věty druhé, 

platí-li jedna, neplatí 

druhá 

nebo, anebo, buď – 

buď, buď – anebo, či, 

zdali – či 

Poletím do Finska, 

nebo mi zálohu vraťte. 

příčinný druhá věta vyjadřuje 

příčinu věty první 

neboť, vždyť, totiž Nejel do Řecka, neboť 

neměl peníze. 

důsledkový druhá věta vyjadřuje 

důsledek věty první 

proto, a proto, tedy, 

tudíž, a tak, a tedy 

Neměl peníze, a proto 

nejel do Řecka. 

 



- pročtěte si učebnici str. 106 a 107 nebo se podívejte na prezentaci 
http://dumy.cz/material/28674-souradne-spojene-vety-vedlejsi 

 

 

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

- opsat do sešitu mluvnice podle vzoru (prvních 5 souvětí – poslední slovo „košíkovou“) 

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) 

 

 

 

Literatuta/Čtenářská dílna 

- dál čtěte knížky, za pololetí potřebujete přečíst alespoň dvě 

 

NOVĚ: 

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

 

Humanismus a renesance  

- konec 15. stol. pronikání humanistických a renesančních myšlenek 

 

humanismus = myšlenkové a literární hnutí zaměřené na poznání člověka 

renesance = znovuzrození 

- vzor: antická kultura 

- výtvarné umění: Michelangelo Buonarotti, Leonardo da Vinci 

- literatura: William Shakespeare (1564 – 1616) 
- anglický dramatik 
- např. Romeo a Julie  

1445: objeven knihtisk 

-Bible kralická (1579 – 1594) 

- vytištěna v Kralicích na Moravě 

 

http://dumy.cz/material/28674-souradne-spojene-vety-vedlejsi


Sloh 

Úvaha 

CVIČENÍ Č. 1 Kdybych mohl být… 

Kdyby vám někdo řekl, že můžete být kýmkoli nebo čímkoli, co byste si vybrali? A proč? 

Zamyslete se nad následujícím textem a doplňte druhou a třetí větu v souvětí: 

- vypracujte do sešitu slohu nebo na papír 

- pro malou „1“ pošlete do neděle 19. 4. 

 

Kdybych mohl být nějakým zvířetem, byl bych …………………………….., protože …….................... 

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

Kdybych mohl být hmyzem, byl bych …………………………….., protože ……................................... 

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

Kdybych mohl být stromem, byl bych …………………………….., protože …………………………………….. 

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

Kdybych mohl být kusem nábytku, byl bych …………………………….., protože ………………………….. 

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

Kdybych mohl být hudebním nástrojem, byl bych …………………………….., protože…………………….. 

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

Kdybych mohl být autem, byl bych …………………………….., protože …………………………………….. 

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

Kdybych mohl být hrou, byl bych …………………………….., protože …………………………………….. 

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

Kdybych mohl být jídlem, byl bych …………………………….., protože …………………………………….. 

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

Kdybych mohl být cizí zemí, byl bych …………………………….., protože …………………………………….. 

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

Kdybych mohl být barvou, byl bych …………………………….., protože …………………………………….. 

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

 

 

 



Pravopis ze 3. týdne- ŘEŠENÍ: 

 

 
 

 

 

CVIČENÍ Č. 1 – ŘEŠENÍ: 
 

O Libici a vrchu Oškobrhu 

a) Kde se do Labe 1VV – místní vlévá Cidlina, tam stával2VH kdysi hrad Libice. Říkalo1VH 

se, že ten hrad založila 2VV – podmětná kněžna Libuše. Pověst dokonce 1VH vypravuje, 

že Libuše byla 2VV – předmětná na Libici pohřbena. Na Libici sídlili 1VH Slavníkovci, kteří 

v 10. století rozšířili 2VV – přívlastková své panství téměř na celé východní Čechy. Poté 

co se stali 1VV – časová nebezpečnými soupeři pro Přemyslovce, byla 2VH Libice v roce 

995 obležena. I když se 1VV – přípustková posádka hradu udatně bránila, hrad byl 2VH 

dobyt. Všichni Slavníkovci byli 1VH vyvražděni, až na svatého Vojtěcha, který dlel 2VV – 

přívlastková právě v Polsku. 

 


