
ČESKÝ JAZYK: 30. 3 – 3. 4. 

8. TŘÍDA 
 
Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 pracovní list „Vsuvka“: 

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

– ŘEŠENÍ viz níže 

 

-NOVĚ: 

CVIČENÍ Č. 1:  

 vlepit (nebo přepsat) do sešitu mluvnice 

 + zájemci o malou „1“ mohou poslat na mail nebo přes Skype do pátku 3. 4. 

 

Doplňte čárky, závorky či pomlčky (oslovení, citoslovce, sam. větný člen, vsuvka): 

 

1. V letošním roce vám nabízíme jak dobře víte zájezd do Finska. 2. Ouvej to to bolí. 

3. Pokoušel se jak jsem to tak viděl něco z něj vydolovat. 4. Všimli jste si toho také Mirku Blážo 

Alice? 5. Nic neví pravděpodobně si i nic nepamatuje. 6. Vydávat časopis to je to pravé pro nás. 

7. Haló počkejte. 8. Ach jak je tu nádherně. 9. Ze všech stran se ozývalo hromadné hurá. 10. 

Vezměte si s sebou což je zvlášť důležité dostatek pitné vody. 11.  Opravdu jsem se sešli o tom 

není pochyb poslední týden v únoru. 12. Pomáhat lidem to byla jeho radost. 13. Naše babička 

ta toho napovídá. 14. Jirku měl rád odjakživa. 15. To není žádné bohatství taková sbírka 

kamínků. 16. Kamarádům těm hodně ublížil. 17. Rána musí být přízemní o tom není sporu a 

přesně umístěná do rohu brány. 18. Tátovi se to naštěstí podařilo. 19. Tam jsme se všichni sešli 

v restauraci U  Huberta. 20. Maminka si pokud vím tatínka dlouho dobírala. 

 

- pokračovat v zápise do sešitu mluvnice: 

  



Interpunkce v souvětí 

1. Čárkou se oddělují všechny věty v souvětí, nejsou-li spojeny spojkami a, i, ani, nebo či 
v poměru slučovacím. 
Mám rád dobré knížky a čtu si je večer před spaním. Spatřila, jak sedí na okně a (jak) se 
nebezpečně vyklání. 
 
2. Před spojkou a (případně i, ani, nebo) se píše čárka v souvětí, je-li poměr mezi souřadně 
spojenými větami jiný než slučovací. 
Neměl čas, a (proto) odešel. Neměl čas, a (ale) neodešel. 
 
3. Věta vložená se odděluje od věty řídící čárkou z obou stran. 
Slib, který jsem dal, neporuším. 

4. Je-li mezi souřadně spojené věty vložena věta vedlejší, odděluje se z obou stran čárkami 

(čárka se píše i před sluč. spojkami a, i, nebo …). 

Pekla cukroví, které měl rád, a přála si … 
 
5. Setkají-li se mezi větami dva spojovací výrazy a každý patří k jiné větě, píše se čárka většinou 
před prvním z nich. 
Šel velmi rychle, a když už nemohl, lehl si na zem. 
 
6. Stojí-li před spojovacím výrazem vedlejší věty výrazy teprve, právě, jen, zvláště aj., klade se 
čárka většinou už před nimi. 
Šel nakoupit, teprve když mu slíbil odměnu. 
 

 

CVIČENÍ Č. 2: učebnice str. 104, cv. 9a), b): 

- opsat do sešitu mluvnice, určit VH a VV, napsat druh VV 

- zde jen souvětí podřadné (jedna VH) 

Př. Až ho potkám, vyřídím mu, co mu vzkazuješ. 1. VV- čas., 2. VH, 3. VV – předmětná 

TenVHa), kdo ti to řekl, musel přece vědětVHb), že to není pravda. 1. VV – podmětná, 2.  VH (ten 

musel přece vědět), 3. VV - předmětná 

 

- Pravopis (opět opsat nebo vytisknout a vlepit): 

+ zájemci o malou „1“ mohou poslat na mail nebo přes Skype do pátku 3. 4. 



 
1 

 

Literatuta/Čtenářská dílna 

- pošlete mi na mail MarcelaOravova@seznam.cz alespoň jeden zápis o četbě:  

 TERMÍN: 9. 4. (do půlnoci) 

 Pište ve Wordu, nebo i rukou (vyfotit nebo naskenovat) 

 práce poslané do 6. 4. zkontroluji a pošlu zpět na případnou opravu 

 pokud máte dotazy, pište 

 

 

 

 

 

Sloh 

- ještě jste mi nikdo neposlal ke kontrole výklad, pokud máte dotazy, napište 

 

NOVĚ: 

                                                             
1 zdroj: Hravá čeština pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: TAKTIK, 2017 

mailto:MarcelaOravova@seznam.cz


Úvaha 

CVIČENÍ Č. 1 a) b) 

- vypracuj do sešitu slohu nebo na papír 
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2 zdroj: Hravá čeština pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: TAKTIK, 2017 



 

Vsuvka – ŘEŠENÍ: 

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. ____ 

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

___VV___5. Bylo to tuším do konce třetí třetiny nerozhodně. __vsuvka__ 6. Zápas, jejž 

hráli včera, dopadl podle očekávání. __VV__ 7. Nikdy, i když jsem mu pomáhal, 

nedosáhl lepších výsledků. __VV__ 8. Člověk, promiňte mi to přirovnání, je jako stroj. 

__vsuvka__ 9. Čeká, že to tak musím říct, na pečené holuby přímo do úst. __vsuvka_ 

10. Moje sestra Veronika (stejně jako Viktorova sestra) je už vdaná. _vsuvka_ 11. Moje 

sestra Marie, která se loni vdala, žije ve vedlejší vesnici. __VV__ 12. Ve svém pokojíku 

(vůbec jsem se nedivila) chtěl být sám. _vsuvka_ 13. Zavolal, až jsem se divila, přesně 

ve čtyři hodiny. __vsuvka_ 14.  Nůž, kterým se pořád krájí, nerezaví. __VV__ 15. Včera 

neočekávaně, vždycky byl totiž hrdý na náš klub, oznámil přestup jinam. _vsuvka_ 

16.  Za hodinu, a to zdůrazňuji, se vrátím. _vsuvka_ 

 
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, je jí 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.  


