
ČESKÝ JAZYK: 6. 4. – 8. 4. 

8. TŘÍDA 

Tento týden nás čekají velikonoční prázdniny. Vzpomeneme si na váš rozvrh a dáme si 2 

hodiny mluvnice a 1 hodinu literatury. 

Veselé Velikonoce  

 

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

 CVIČENÍ Č. 1: Doplňte čárky, závorky či pomlčky (oslovení, citoslovce, sam. větný člen, 

vsuvka): 

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

– ŘEŠENÍ viz níže 

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

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

chyby v čárkách a zvlášť chyby ve druzích vedlejších vět), chyby opravit  – ŘEŠENÍ 

viz níže 

 

-NOVĚ: 

- zůstaneme u PODŘADNÉHO SOUVĚTÍ, stále tedy budeme pracovat pouze s 1 VH 

 

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

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

- opět můžete poslat na mail nebo přes Skype(live:.cid.abd1d966eaadabee) na malou „1“ 

do  pátku 10. 4. 

 

CVIČENÍ Č. 2: Shoda podmětu s přísudkem 

https://www.onlinecviceni.cz/: vyberte: 2. stupeň, český jazyk, pro  6.  ročník, 05 – základní 

větné členy, 01 – shoda podmětu s přísudkem (1) 

 můžete si procvičit všechna cvičení 

 pokud budete mít 0 chyb, vyfoťte to (nebo celé cvičení okopírujte a  vložte do 

Wordu) a pošlete do pátku 10. 4. na malou „1“ 

  

https://www.onlinecviceni.cz/


Literatuta/Čtenářská dílna 

- nezapomeňte poslat na mail MarcelaOravova@seznam.cz nebo přes Skype 

(live:.cid.abd1d966eaadabee) alespoň jeden zápis o  četbě: TERMÍN: 9. 4. (do půlnoci)  

 

NOVĚ: 

- naposledy jsme v hodině literatury probírali „Počátky a rozvoj česky psané literatury“; měli 

byste mít v sešitě zápis (mimo jiné píseň Svatý Václave a Dalimilovu kroniku) 

 - shrnutí Kosmovy a Dalimilovy kroniky – viz https://dum.rvp.cz/materialy/kronika-a-kodex.html 

 pusťte si prezentaci Kronika a kodex.ppt – slide 1 – 9 

 zkontrolujte si přiřazovací cvičení (možná jsme to ve škole přiřadili špatně…) 

 

 

 dobrovolné:  

o přeložte si úvod Dalimilovy kroniky do současné češtiny, stačí 4 verše (řádky), 

možná pomůže“ https://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx 

- opět můžete poslat na malou „1“ do  pátku 10. 4. 

 

Jaz ti tuto sprostne polozi 

a na to lepsieho prosi, 

aby pro nasie zeme cest 

i pro nasich nepratel lest 

opravil mu rec rymem krasnym 

a oslavil hlaholem jasnym 

a mne tiem nehaneje, 

mailto:MarcelaOravova@seznam.cz
https://dum.rvp.cz/materialy/kronika-a-kodex.html
https://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx


by rekl: „Plete se neumeje.“ 

Jat se v tom sam dobre znaji, 

jedno zet, o mem jazyku velmi tbaji. 

To me jest k tomu jiz vzbudilo 

a tot me jest k usili pripudilo. 
 

 

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

 

Doba Karla IV. (1316 – 1378) 

1348: založení Karlovy univerzity 

Vita Caroli (Karlův život) – životopis zčásti napsaný Karlem Čtvrtým, latinsky 

- dochovaly se také písně: Dřěvo sě listem odiévá1 

 

 

Doba husitská 

Jan Hus (1369 – 1415) 

- kněz (kazatel v Betlémské kapli), rektor univerzity 

- vystupoval proti odpustkům, na církevním koncilu byl vězněn a upálen jako kacíř 

Dílo: 

 a) latinsky: O církvi  

 b) česky: např. Knížky o svatokupectví 

- místo spřežkového pravopisu zavedl pravopis diakritický (cz   → č, sz → š, …) 

 

Husitské písně 

Ktož jsú boží bojovníci (okolo 1420) 

 

- můžete se podívat na videa: 

 - https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-

cYVsA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=37, 

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&in

dex=38https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZE

xbv&index=39 – Karel IV. 

 https://www.youtube.com/watch?v=cdSXnDu_BAs - Jan Hus 

 

Sloh 

Úvaha 

- práce z minulého týdne: 

CVIČENÍ Č. 1 a) b) – vyfoťte mi vaše řešení a pošlete do pátku 10. 4. – POVINNĚ!

                                                             
1 Čítanka 8 str. 23 
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CVIČENÍ Č. 1 – ŘEŠENÍ: 
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 jsme 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. 

  



CVIČENÍ Č. 2 – ŘEŠENÍ: 
 

Až ho 1VV – časová potkám, vyřídím2VH mu, co mu 3VV – předmětná vzkazuješ. Ten2VHa, 

kdo ti to 1VV – podmětná řekl, musel 2VHb přece vědět, že to není3VV - předmětná pravda. 

Protože je 1VV – příčinná to už dávno, nepamatuji 2VH se už přesně, jak se to 3VV – 

předmětná tehdy vlastně stalo. Když nastalo 1VV – časová tzv. stěhování národů, dostali 

2VH se Slované na území, která byla 3VV – přívlastková předtím obydlena Kelty nebo 

Germány. I když čeština a slovenština jsou 1VV – přípustková si velmi blízké, jsou 2VH to 

jazyky samostatné, protože vedle četných shod se vyznačují 3VV - příčinná i mnoha 

rozdíly. Tímto 2VHa lesíkem, který začíná 1VV – přívlastková hned za vilami, si všichni 

zkracují 2VHbcestu, jestliže 3VV – podmínková spěchají na autobus. Když na Velké 

Moravě vládl 1VV – časová kníže Rostislav, povolal 2VH roku 863 z byzantské říše Cyrila a 

Metoděje, aby šířili 3VV – účelová v jeho říši křesťanské učení slovanským jazykem. 


