
PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY  OD 20. 4.  DO 24. 4. 2020 

 JAZYK ČESKÝ  

8. ročník 

Mluvnice 

Děkuji žákům, kteří poslali své vypracované úkoly. Jen tak dále    

 

Řešení cvičení z minulého týdne 

cv. 6 str. 36  

a) 1. vakuu 2. faktum 3. datum 4. album b) Vakuu se říká vzduchoprázdno. c) Bez fakta mě 
nepřesvědčíš. d) Doplnil si důležitá data v roce. e) Mluvili o albech.  

cv. 7a,b str. 36 

a) tématem, klimatem, schématu, charismatu 

b) tématy, klimaty, schémat, charismatům 

cv. 8 str. 36 

víza, individuí, data, tématy 

cv. 10 str. 37   

jógy, linoleu, plédu, terária, sloganu, komanda, gymnáziu, chemii, kiosku 

Tato cvičení si opět zkontrolujte ve vašich sešitech a opravte si případné chyby. Posílat mi je 

tento týden nebudete. 

 

Tento týden budete v mluvnici pokračovat v procvičování skloňování přejatých slov. 

Vypracujte v učebnici cv. 13 na str. 37 písemně do sešitu a potom ústně cv. 14 na str. 38. 

Následně doplňte na tomto odkazu 

http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/_cizipodstatna1.php dva testy na skloňování cizích 

podstatných jmen a pošlete mi je vyplněné na můj e- mail ovesna@9zszlin.cz. 

Testy si můžete nejprve zkusit formou procvičování. 

http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/cizipodstatna1.php 

 

Potom budeme pokračovat v učivu SKLOŇOVÁNÍ CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN 

Přečtěte si v učebnici na str. 39 modrou tabulku a doplňte ústně cv. 2 na str. 39 (skloňování 

slova Korea – skloňuje se podle slova IDEA!) dále cv. 4 na str. 40 písemně do sešitu - napište 

pouze správné tvary doplňovaných slov. 

http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/_cizipodstatna1.php
mailto:ovesna@9zszlin.cz
http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/cizipodstatna1.php


Sloh  

Úvaha – tento týden dokončete (písemně do sešitu nebo na počítači) úvahu (podle vámi 

zvoleného tématu cv. 10 str. 134)  

 

Literatura 

Budete pokračovat dalšími autory ze skupiny májovců. 

Adolf Heyduk  - v čítance na str. 80 - 81 si přečtěte informace o autorovi, stručně zapište do 
sešitu a přečtěte si jeho básně 
 
Karolina Světlá  - v čítance na str. 80 - 83 si přečtěte informace o autorce, stručně zapište do 
sešitu a přečtěte si úryvky. 
  
 

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

mě kontaktujte prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

 

Ať se vám daří! 

 

                                                                                                                            Mgr. Michaela Ovesná 

mailto:ovesna@9zszlin.cz

