
ČESKÝ JAZYK: 23. – 27. 3. 

8. TŘÍDA 
 
Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 pracovní listy „Citoslovce a samostatný větný člen“ + „Interpunkce ve větě 

jednoduché“ 

o vlepit do sešitu mluvnice 

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

opravit  – ŘEŠENÍ viz níže 

 pravopis koncovek a sloves: učebnice str. 45, cv. 2  

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

opravit + ZDŮVODNIT (např. Kosi (páni) se živí žížalami (ženami) a 

hmyzem (vyjmenované slovo - VS), Hrdlička (není VS) má na krku tmavý 

(mladý) pásek. apod. – ŘEŠENÍ viz níže 

-NOVĚ: 

- pokračovat v zápise do sešitu mluvnice: 

 

4. Vsuvka 

- je slovní výraz nebo věta, která je do věty volně vložena, ale není do ní mluvnicky 

začleněna a souvisí významově s obsahem přerušené věty (doplnění, stanovisko 

mluvčího) 

- oddělujeme čárkami, někdy pomlčkami a závorkami (v řeči přestávkou a nižším 

hlasem) 

- př.  Radost z toho, to se ví
vsuvka, měl.  

 Jednou na jaře, bylo to na její svátek
 vsuvka, se odstěhovala. 

 

- ustálené výrazy se čárkami obvykle neoddělují, např.  

 Věnujte mi(,) prosím(,) pozornost. 

 Lukáš se(,) na mou duši(,) s kamarády nepral. 

 



- vlepit (nebo přepsat) do sešitu mluvnice pracovní list „Vsuvka“ – viz níže 

 

Literatuta/Čtenářská dílna 

- stále platí, že je třeba přečíst za pololetí 2 knihy + udělat o nich zápis (Obsah zápisu 

uvádím pro připomenutí níže) 

 

 

Sloh 

- pracovat ve dvojici, nebo samostatně na výkladu na libovolné téma (zadáno 

ve  škole) 

-vypracovat písemně vlastní rukou, nebo na PC ve Wordu nebo PowerPointu, 

nacvičit mluvený projev, délka max. 4. minuty 

- můžete posílat ke kontrole na: MarcelaOravova@seznam.cz 

- termín: první hodina slohu po tom, co se otevřou školy 

mailto:MarcelaOravova@seznam.cz


„Citoslovce a samostatný větný člen“ – ŘEŠENÍ 

 
1. Vyhledejte ve větách samostatný větný člen, určete jeho druh a nad slovo, 

které na něj odkazuje, napište slovní druh:  

1. Ve Skuhrově
PUM

, tam
6 

nás očekávali celé odpoledne. 2. Mirka,
Pt 4. p.  toho

3
 

nikdo nevítal. 3. Řecko
Po

, to
3

 mi učarovalo. 4. Tam
6

 se odehrál rozhodující zápas, 

v Tunisu
PUM

. 5. Vítek
Po

, ten
3

 se dnes nevrátí. 6. MaláPks chatička
Po

, ta
3

 vypadala 

kouzelně. 7. Krádež,
Pt 4. p.

, tu
3

 jen předstíral. 8. Výplatu
 Pt 4. p.

, tu
3

 si dobře 

spočítal. 9. Tam
6

 kvetly bledule, na Ransku
PUM

. 10. UpomínkovýchPks předmětů
 Pt 

2. p.
, těch

3
 tam

6
 nabízeli velké množství, na KarlověPks mostě

PUM
. 11. Teplo a 

sucho
Po

, to
3

 se nedalo vydržet. 12. Odpočinek
 Pt 4. p.

, ten
3

 si zasloužíme. 13. To
3

 

byla jiná věc, vaření
Po

. 14. Tady
6

 bylo útulně, v našemPks pokoji
PUM

. 15. O tom
3

 

uvažoval, o soudu
 Pt 6. p

. 16. Cvičení
Po

, to
3

 mu pomáhalo zbavit se bolesti. 17. 

Střetnutí
Po

 s NovákemPkn, to
3

 byl zápas. 18. S prohrou
 Pt 7. p.

, s tou
3

 jsme počítali. 

19. JejichPks chování
Po

, to
3 

nás uráželo.  

 

2. Použijte v následujících větách samostatný větný člen: 

 

1. Jeden čaroděj, ten žil vysoko v horách. + Vysoko v horách, tam žil jeden čaroděj. 

2.  Na kravské mléko, na to jednou dostal chuť. 3. V mouchu, v tu se změnil. 4. Tam 

zalétl, do nejbližšího statku. 5. Klíčovou dírkou, tou vlezl do komory s mlékem. + Tam 

vlezl klíčovou dírkou, do komory s mlékem. 6. Moucha, ta se posadila na kraj mísy. + 

Tam se moucha posadila, na kraj mísy. 7. Při pití, při tom do mléka spadla. + Do toho 

mléka, tam při pití spadla. 8. Selka, ta vešla pro mléko do odpolední kávy. + Pro mléko, 

pro to selka vešla. 9. Mouchu, tu vylovila z mísy ukazováčkem. + Ukazováčkem, tím 

mouchu z mísy vylovila. 10. Moucha, ta byla zachráněna. 11. Selčiny krávy, ty dávaly 

dvakrát tolik mléka než předtím. + Mléka, toho dávaly selčiny krávy dvakrát tolik než 

předtím.  



Interpunkce ve větě jednoduché (oslovení, citoslovce, samostatný 

větný člen) a další pravopisné jevy – ŘEŠENÍ 

 

Doplňte čárky a další pravopisné jevy: 

1. Vrrrr, ozval se za vrátky Benův varovný hlas. 2. Za vrátky se ozvalo Benovo varovné 

vrrrr. (zde bez čárky, citoslovce „vrrrr“ zastupuje slovesný přísudek) 3. Vážení přátelé, 

srdečně vás zveme ke svatebnímu stolu. 4. A jak to chceš, Alžběto, udělat? 

5. Vánočních hvězd, těch měli v květinářství opravdu dost. 6. Mohl bych vám s tím 

pomoct, paní Zikmundová? 7. A v tom někdo do úplného ticha hepčííí (zde bez čárky, 

citoslovce „hepčííí“ zastupuje slovesný přísudek). 8. Svítiplyn, ten už se u nás nevyrábí 

od roku 1996. 9. Prásk, ozvaly se za dveřmi padající lyže. 10. Najednou kočka hop 

na  větev mezi zpívající kosy! (zde bez čárky, citoslovce „hop“ zastupuje slovesný 

přísudek) 11. Náměstí Franze Kafky, to se nachází v Praze na Starém Městě. 12. Hele, 

tady nemáte co pohledávat! 13. Bytem se neslo Tomášovo radostné ahoj (zde bez 

čárky, citoslovce „ahoj“ zastupuje podmět). 14. Ve Vysokých Tatrách, tam jsem byl, 

Dane, naposledy minulý rok. 15. Můžeš to, Dane, do zítřka vůbec stihnout? 16. Ten je 

skutečně zajímavý, ten článek o opravě barokního krovu vranovského kostela. 

17.  Přinesla jsem vám slíbené lístky na výroční ples naší školy, nate (tumáte). 

18.  Inu, časy se mění! 19. Eliška, ta by tě utáhla na vařené nudli. 20. Tam se narodil 

třeba česko-americký režisér Miloš Forman, v Čáslavi.  



Pravopis koncovek jmen a sloves – ŘEŠENÍ 

 

45/2 

Kosi se živí žížalami a hmyzem. Překračovali jsme vyvrácené stromy porostlé lišejníky. 

Uprostřed údolí stojí dva domy. Všichni měli s sebou velké zásoby jídla. Zbyněk vyndal 

z kapsy zavírací nůž. Hrdlička má na krku tmavý pásek. Naše zdraví je ovlivněno i 

skladbou potravy. Svaly na krku ztrácejí svou pružnost nejdříve. Ve finále mistrovství 

Evropy prohráli Němci se Španěly. V Sofii lze nalézt zbytky osídlení z doby kamenné. 

Plísně se mohou vyskytovat i na hlíně pokojových květin nebo pod tapetami. Hráči 

slavili vítězství dlouho do noci. Lvi žijí v afrických stepích. Obliba kozích produktů 

na celém světě stoupá a kozích farem přibývá. Nad nízkou trávou poletovali bílí 

motýli. Umělý kaučuk se vyrábí hlavně z uhlí a ropy. Na chodbě se rozléhaly učitelovy 

kroky. V létě jezdily děti na kolečkových bruslích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vsuvka 

1. Rozlište vsuvky a vložené věty vedlejší (VV): 

1. Bylo to, zdá se mi, před pěti lety. ___vsuvka_________ 2. Přání, o kterém se mi zdá, 

se často vyplní. __VV__________ 3. Setkání s rodiči se koná – nemýlím -li se – už zítra. 

____________ 4. Schůzka, kterou jsem ti zapsala do žákovské knížky, je už pozítří. 

____________5. Bylo to tuším do konce třetí třetiny nerozhodně. ____________ 

6. Zápas, jejž hráli včera, dopadl podle očekávání. ____________ 7. Nikdy, i když jsem 

mu pomáhal, nedosáhl lepších výsledků. ____________ 8. Člověk, promiňte mi to 

přirovnání, je jako stroj. ____________ 9. Čeká, že to tak musím říct, na pečené holuby 

přímo do úst. ____________ 10. Moje sestra Veronika (stejně jako Viktorova sestra) je 

už vdaná. ____________ 11. Moje sestra Marie, která se loni vdala, žije ve vedlejší 

vesnici. ____________ 12. Ve svém pokojíku (vůbec jsem se nedivila) chtěl být sám. 

____________ 13. Zavolal, až jsem se divila, přesně ve čtyři hodiny. ____________ 

14.  Nůž, kterým se pořád krájí, nerezaví. ____________ 15. Včera neočekávaně, 

vždycky byl totiž hrdý na náš klub, oznámil přestup jinam. ____________ 16. Za hodinu, 

a to zdůrazňuji, se vrátím. ____________. 

 
2. Podtrhněte vsuvky, doplňte čárky: 

1. Způsobil to myslím Kuba. 2. Nakonec jak jistě víte jsme závadu odstranili. 3. Bylo to 

zdá se mi loni o prázdninách. 4. Filip pracoval nevěřil bych nikdy tomu pečlivě 

a  svědomitě. 5. Teprve po tvém obšírném vysvětlení řekl bych je mi to jasné. 6. Počkej 

prosím na mě. 7. Stalo se mi to už je takový zákon schválnosti že mi na ulici vypadlo 

cukroví z ruky. 8. Pod lavicí si prohlížel to se všeobecně ví zakázané nemravné časopisy. 

9. Myslel si jak já se domnívám na Karlovu sestru. 10. Bude to stát dejme tomu dvě stě 

korun. 11. Moje sestra její teprve šest let jede na výcvikový tábor. 12. Jednou bylo to 

asi na podzim vítr pokácel polovinu našeho lesa. 13. Bylo to promiňte mi ten výraz 

na  houby. 14. Já jsem na to musím se přiznat úplně zapomněl. 15. Tentokrát přišli a to 

je potěšitelné i rodiče. 16. Mně se to abych pravdu řekl nelíbí. 17. Neměl jak se říká na 

růžích ustláno.  


