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 JAZYK ČESKÝ  

8. ročník 

 

Mluvnice 

Děkuji žákům, kteří poslali své vypracované úkoly. Ostatní je pošlete co nejdříve.  

Přikládám řešení cvičení z minulého týdne. Tato cvičení si opět zkontrolujte, opravte, vyfoťte 

a pošlete mi je na e-mail ovesna@9zszlin.cz. 

cv. 2 str. 35 

Užij slova v závorce ve správném tvaru. Pozvali jsme pana (ministra), aby přispěl do 

(lexikonu) svými nepřebernými znalostmi. V několika (kolektivech) studentů byla 

zaznamenána touha po studiu (atomu). Od příštího roku počítáme se spoluprací s několika 

(ekonomy), abychom se vyhnuli případným (problémům) s daňovými přiznáními. Cestou zpět 

jsme se zastavili na výstavě (sukulentů) a každý z nás si jeden zakoupil. Museli jsme se 

zastavit na stavebním úřadě, aby nám vystavili (duplikáty) požadovaných dokumentů. Na 

zámku se sešli všichni (kasteláni), kteří tam svého času působili. 

cv. 3 str.35 

a) orchideji 

b) orchideji 

c) orchidey, orchideje 

d) orchidey, orchideje 

e) orchideami, orchidejemi 

f) orchidejí 

cv. 4 str. 35 

a)glóbu, glóbusu b) krokusy c) lotosu d) dinosaury e) cyklů f) cirkusy g) fíkusu 

 

Tento týden budete pokračovat ve SKLOŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH 

 Nejprve si přečtěte tuto přehlednou prezentaci 

https://www.slideserve.com/karlyn/dobr-den-dnes-si-pov-me-n-co-o-sklo-ov-n-obecn-ch-

jmen-p-ejat-ch 

 potom si přečtěte v učebnici zelené tabulky na straně 35 a 36 
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Zápis do sešitu (tento přehled + text pod ním (podstatná jm. přejatá nesklonná) si buď 

vytisknete a nalepte, nebo přepište do sešitu) 

 

PODSTATNÁ JMÉNA PŘEJATÁ NESKLONNÁ 

Některá přejatá podstatná jména se neskloňují. 

Např.  šodó, kupé, filé, ragú, buly, Baku, tabu, klišé, .. 

 

Potom vypracujte tato cvičení cv. 6 str. 36 písemně do sešitu (jen odpovědi),  

cv. 7a,b str. 36, cv. 8 str. 36, cv. 10 str. 37  u všech cvičení napište do sešitu pouze správné 
tvary slov 

 

Sloh  

Úvaha – učebnice str. 134, cv. 10 a – d. Přečtěte si citáty od Jana Wericha a vypracujte 

cvičení podle zadání do sešitu.  

 

 

 



Literatura 

Budete pokračovat dalšími autory ze skupiny májovců. 

Vítězslav Hálek  - v čítance na str. 74 si přečtěte informace o autorovi, stručně zapište do 
sešitu a přečtěte si jeho báseň 
 
Jakub Arbes  - v čítance na str. 77 – 79 si přečtěte informace o autorovi, stručně zapište do 
sešitu a přečtěte si úryvky z jeho tvorby. Zapište si také, co je romaneto 
  
Ve volném čase si přečtěte nějakou hezkou knížku. Po návratu do školy mně každý odevzdá 
písemně vypracovaný referát o knize. 
 
 
Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište mi na školní e-mail ovesna@9zszlin.cz, nebo 

mě kontaktujte prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

 

Přeji Vám hodně úspěchů při řešení úkolů. 

 

                                                                                                                            Mgr. Michaela Ovesná 
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