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 JAZYK ČESKÝ  

8. ročník 

 

Mluvnice 

Toto jsou nafocená řešení předešlých zadaných úkolů. Zkontrolujte si je a opravte si případné 

chyby ve vašich sešitech.  

Cv 3,4 str. 26  

 

 

 

 

 

 

 



cv.7 str.27 (v zadání byla chybná stránka 57!!!, omlouvám se) 

 

cv.10 str.30 

 



 

 

- tento týden si zkontrolujte předešlé úkoly podle přiložených řešení viz. výše, ústně si 

zkuste cv. 2 na str. 26 (výslovnost cizích slov), řešení je také přiloženo 

- dále opakujte SLOVNÍ DRUHY, zopakujte si, jaké máme slovní druhy, třeba podle 

přiložených tabulek 

- procvičte si slovní druhy také formou pexesa zde  
https://www.umimecesky.cz/pexeso-slovni-druhy-3-uroven/235 

 

Potom vypracujte následující cvičení z učebnice 

- cv. 1 a-f str. 31 písemně do sešitu - řiďte se zadáním  

- cv. 2 str. 31 – napište jen odpovědi 

-  cv. 3 str. 31 napsat do sešitu odpověď + slovo, které do řádku nepatří a určit jeho 

slovní druh 

-  cv. 5 str. 32 opsat podtržená slova a určit číslicí jejich slovní druh 

-  cv. 7str. 32 opsat do sešitu celá přísloví, u chybějícího slova určit slovní druh např. 

ozývá (5) 

cv. 8 str. 32 písemně do sešitu 

https://www.umimecesky.cz/pexeso-slovni-druhy-3-uroven/235


 

 



Sloh  

Úvaha – učebnice str. 132 cv. 3 a – i  odpovědi vypracujte písemně do sešitu slohu 

 

Literatura 

Národní divadlo a generace Májovců 

 

- čítanka str. 65, 66  přečtěte si článek a zapište si důležité informace o Národním 

divadle, informace k zápisu můžete načerpat také z videa Dějiny udatného národa 

českého 

https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo 

 

- Více se o Národním divadle můžete dovědět pomocí následujícího videa 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11103404611-narodni-divadlo-jak-je-

neznate/215542152180016 

 

- Jan Neruda čítanka str. 66 – 68 zapsat si informace o autorovi a přečíst si jeho básně 

 

 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište mi na školní email ovesna@9zszlin.cz, nebo 

mě kontaktujte prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

 

Přeji Vám hodně úspěchů při řešení úkolů!  

 

                                                                                                                            Mgr. Michaela Ovesná 
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