
ČESKÝ JAZYK: 27. 4 – 30. 4. 

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

Mluvnice: 

- práce z minulého týdne: 

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

o pošlete, kdo ještě neposlal, řešení bude příští týden 

 CVIČENÍ Č. 2:  - ŘEŠENÍ – viz níže 

 
-NOVĚ: 

- v tomto týdnu se budeme opět zabývat přejatými slovy  

 

CVIČENÍ Č. 1:  Napište, co znamenají tato slova a z kterého jsou oboru: 

(pomůže vám Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost -  https://ssjc.ujc.cas.cz/ 
 

1. romantismus - umělecký směr zdůrazňující individuální prožitek, cit, fantazii, přírodu ….; 

obor: umění  

2. laser - _____________________________________________________________________ 

3. penicilin - __________________________________________________________________ 

4. basketbal - _________________________________________________________________ 

5. allegro - ___________________________________________________________________ 

6. watt - _____________________________________________________________________ 

7. stres - _____________________________________________________________________ 

8. atmosféra - _________________________________________________________________ 

9. liána - _____________________________________________________________________ 

10. hypotéka - ________________________________________________________________ 

 

- pokračování v zápise (opsat nebo vytisknout a vlepit):  

 

Slova přejatá z němčiny 

- nespisovná, někdy až hanlivá 

- užíváme je v soukromých mluvených projevech 

 

 

https://ssjc.ujc.cas.cz/


CVIČENÍ Č. 2:  Vyberte k cizím slovům německého původu jejich české ekvivalenty: 

a) ŠIML    1. černý obchod 

b) ŠLUS    2. ihned 

c) ŠLÁGR    3. mrtvice 

d) ŠLAK    4. nepříjemná situace 

e) ŠLAMASTYKA   5. strnulý, nehybný 

f) ŠMELINA    6. populární píseň 

g) ŠLOFÍK    7. konec 

h) ŠTANDOPEDE   8. bezcenná věc 

i) ŠTAJF    9. drahoty 

j) ŠTRÁCHY    10. bílý kůň 

k) ŠUNT    11. krátký spánek 

 

DOBROVOLNÉ - CVIČENÍ Č. 3:Vyber si nejméně 3 slova z prvního sloupce ze CVIČENÍ 2 a vytvoř 

s nimi 2 smysluplná souvětí. 

- pošlete do soboty 2. 5. na malou „1“ 

 

 

 

! STŘEDA 29. 4. 10:45 – 11:30 – SKYPE! 

! Budeme společně procvičovat interpunkci v souvětí, shodu přísudku s podmětem i slova 

přejatá! 

! Připojte se den předem, kvůli opsání/vytištění cvičení! 
 

  



Literatuta/Čtenářská dílna 

- dál čtěte knížky, za pololetí potřebujete přečíst alespoň dvě 

- řešení „šifer“ o J. A. Komenském máte níže 

 

NOVĚ: 

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

- můžeš zhlédnout prezentaci https://www.zsklasterec.cz/file.php?nid=16659&oid=6009394 

 

Klasicismus a osvícenství 

Klasicismus (z latiny vynikající, vzorný) 
- 2. pol. 17. stol., 18. stol 
 
znaky:  

- jednotné principy a pevný řád 
- rozumová kázeň (cit podřízen povinnosti a rozumu) 
- krása je v pravdě a v obrazu přírody 
- vzor – antické umění 
- literární žánry: 

o vysoké (óda, epos, tragédie 
o nízké (komedie, fraška, bajka, satira) 

- klasicistické drama dodržuje 3 jednoty: místa, času a děje  
 
představitelé: 
Francie: Moliѐre (1622 – 1673) – hra Lakomec 

  Jean de La Fontaine (1621 – 1695) – Bajky 

 

Osvícenství 

- 18. stol. 
 
znaky:  

- navazuje na renesanci 
- důvěra v „osvícený“ rozum (poznaná pravda), prosazuje svobodu myšlení a rovnost 

 

představitelé: 
Anglie: Daniel Defoe (1660 – 1731) – dobrodružný román Robinson Crusoe 

  Jonathan Swift (1667 – 1745) – Gulliverovy cesty 

 

DOBROVOLNÉ – přečtěte si ukázku z čítanky ze str. 42, odpovězte do sešitu literatury 

na  alespoň 3 otázky ze str. 45 a pošlete do soboty 2. 5. 

https://www.zsklasterec.cz/file.php?nid=16659&oid=6009394


Sloh 

- stále se budeme zabývat úvahou, pokračujte v zápise (opsat nebo vytisknout a vlepit 

do  sešitu slohu): 

 

Jak napsat úvahu 

- nejprve se musíme nad tématem zamyslet, zformulovat problém, shromáždit fakta a ujasnit 

si dílčí myšlenky, o kterých budeme psát; ty pak řadíme logicky do odstavců 

Úvod: 

- stručné nastínění, o jakém problému chceme uvažovat; proč je vybrané téma pro nás 
důležité 

Stať: 
- zabývání se dílčími myšlenkami, které by nás měly dovést k závěru 
- uvedeme-li názor, uvedeme i své argumenty; vhodné zařadit i protichůdné názory 
Závěr: 

- shrnutí všech hlavních myšlenek; uvedeme, zda jsme došli k nějakému řešení, či nikoliv 

 

 

- do slohového sešitu vypracuj následující cvičení1: 

 

 

 

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



ŘEŠENÍ 
CVIČENÍ Č. 2:  

 

 
 

 

 

 
Jan Amos Komenský 

 

1 – NODALRI SE 28. BANZŘE V REOC 1592 NA JNIÍŽ MAVORĚ. 

Narodil se 28. března v roce 1592 na jižní Moravě. 

 

2 – BLY PGEDEGMAO, FOOLEMZIF A BMUSIKPE JDYTENO BSRARTÉK. 

Byl pedagogem, filozofem a biskupem Jednoty bratrské.  

 

3 – REČDOI MU UJÍRÍMA NA MRO A PO BĚVTI NA BÉLÍ HŘOE BLY PÁNNOSDERÁLOV. 

Rodiče mu umírají na mor a po bitvě na Bílé hoře byl pronásledován.  

 

4 – MLEUS EITAVMOGR A PÝLABOV V RÝCHZNŮ ZÍCHEM (PLSKOO, ŠOKVDÉS, ALNEIG, URYH). 

Musel emigrovat a pobýval v různých zemích (Polsko, Švídsko, Anglie, Uhry). 

 

5 – V PÉMOSLK MTĚSĚ LONŠE MU SELOŘH TŘĚMÉ CLÝE ČKOSE -LÝSNKAIT SOKÍVNL. 

V polském městě Lešno mu shořel téměř celý česko-latinský slovník. 

 



6 – NÍNAZEPOMÁ NA VALTS, NÁBDÁA K BIJO POTRI HBŮRASKUMB.  

Nezapomíná na vlast, nabádá k boji proti Habsburkům.  

 

7 – NPALAS NÍDAKLAPŘ DALÍ: STĚV V OZACHBRE, BÁRAN JŮZYKA OVŘETÁEN, ŠOLKA HUOR, 

LYTINBAR SĚTAV A RJÁ SCERD. 

 Napsal například díla: Svět v obrazech, Brána jazyků otevřená, Škola hrou, Labyrint světa 

a ráj srdce. 

 

8 – ZEŘEML 15. LADOPISUT V RECO 1670 V AMASEDRMUT, PEŘHOBN JE V NENAURAD. 

Zemřel 15. listopadu v roce 1670 v Amsterdamu, pohřben je v Naardenu. 


