
ČESKÝ JAZYK: 18. 5. – 22. 5. 

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

! STŘEDA 20. 5. 15:00 – 15:45 – SKYPE! 

! Budeme společně procvičovat pravopis a skloňování přejatých slov i řečnické otázky! 
 
 

Mluvnice: 
- práce z předminulého týdne: CVIČENÍ Č. 1, CVIČENÍ Č. 2: 

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

 
 
-NOVĚ:  
- viz poučky v učebnici str. 20, 23 
- zápis (opsat nebo vytisknout a vlepit):  
 
 

3. Skloňování obecných jmen přejatých 

- přejatá slova (slova cizího původu) se dělí na zdomácnělá (škola) a cizí (meeting) 
 
1. mnohá přejatá slova lze přiřadit k českým vzorům, např. diplomat – pán, lokomotiva – žena, 
riziko - město 

2. přejatá slova zakončená samohláskou -a nebo –e: 
- nejčastěji ženského rodu 

- skloňují se podle vzoru žena (např. epika, literatura) a růže (např. terapie, televize) 

- některá slova se skloňují podle obou vzorů, např. idea: 

 jednotné číslo množné číslo 

1. pád idea idey, ideje 

2. pád idey, ideje idejí 

3. pád ideji ideám, idejím 

4. pád ideu idey, ideje 

5. pád ideo idey, ideje 

6. pád ideji ideách, idejích 

7. pád ideou, idejí ideami, idejemi 

 

 

 

 

 

 

 



CVIČENÍ Č. 1:  učebnice str. 20, cv. 1 a) b)- opište do sešitu mluvnice podle vzoru:  

 rod vzor 

automobil m. neživ. hrad 

instituce ž. růže 

   

(celkem 15 přejatých slov) 

- zájemci o malou „1“ mohou cvičení poslat do soboty 23. 5. 

 

CVIČENÍ Č. 2: Do sešitu napiš slovo orchidea v požadovaných tvarech: 

a) 3. pád, číslo jednotné    d) 4. pád, číslo množné 

b) 6. pád, číslo jednotné    e) 7. pád, číslo množné 

c) 2. pád, číslo jednotné    f) 2. pád, číslo množné 

 

CVIČENÍ Č. 3, část druhá:  Opravte chyby (mohou být v jakýchkoliv pravopisných jevech): 

6. Dozvěděli jsme se že jsou, schopni ovlivňovat pohyb vzduchovejch mas a vodních toků na 

mořích i oceánech. 7. Stojí, však před obrovskýma problémama, s jakými jsme se pokud je nám 

známo na zemi dosut nesetkaly. 8. Značná část planety, se postupně stává pro život nezpůsobylou. 

9. V těchto místech všechno živé vymýrá. 10. Je to projev takzvaného vnitřního vysychání.  

(Č. Ajtmatov – upraveno) 

- zájemci o velkou „1“ mohou cvičení poslat do soboty 23. 5. 

 

 

Literatura/Čtenářská dílna 

! TERMÍN pro odevzdání DRUHÉHO ZÁPISU z četby: 5. 6. do půlnoci ! 
- zápisy nebudu vracet k opravě 
- dejte si záležet, ať tam jsou všechny body osnovy a pokud možno bez pravopisných chyb 
 

 

Sloh 

- stále čekám u některých na poslání výkladu 
- pracujte na úvaze na libovolné téma (pokud nevíte, kontaktujte mě), stačí jedna strana A5 
-řečnické otázky ze cvičení z minulého týdne si probereme v online hodině  



ŘEŠENÍ 

CVIČENÍ Č. 1:  Doplňte i/í – y/ý: 

poliklinika ve Zlíně, postavili polyfunkční budovu, rizoto je pokrm z rýže, ve virtuálním světě, 

vybudovali cyklostezku, na diskusním fóru, používá elektronické encyklopedie, je to odvážná 

hypotéza, zvítězil ve školním kole biologické olympiády, ve vynikající fyzické kondici, ekologický 

chov, úspěšný byznys, učí na gymnáziu, základy latinské gramatiky, anonymní soutěž, policie 

vyhlásila pátrání, systematický archeologický výzkum 

 

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

1. Za hlavní problém společnosti a smysl existence se tu považuje prodloužení života, i když 

obyvatelé se dožívají velmi vysokého věku. 2. V průměru žijí sto třicet až sto padesát let, 

někteří se dožívají až dvou set let. 3. (…) Jen útržkovitě sdělujeme to, čím nás zaujal způsob 

života modrovlasých. 4. Umějí využívat sluneční energii …., získávají energii z rozdílů denní a 

noční teploty vzduchu. 5. Když jsme absolvovali vyhlídkový let, létající stroj pomocí záření 

rozptyloval okamžitě mraky a mlhu v místech, kde se nahromadily.  

 


