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8. ročník 

Mluvnice 

Chválím žáky, kteří posílají své vypracované úkoly, jen tak dále. Většina z vás zvládla poslat úkoly na 

elektronickou ŽK, takže v tom budeme pokračovat. Komu by to nešlo, může úkoly samozřejmě poslat na      

e - mail.  

Opět posílám řešení cvičení z minulého týdne. Zkontrolujte si je a opravte chyby. Tučně zvýrazněná 
cvičení mi vyfoťte a pošlete na elektronickou ŽK.  Domácí úkol najdete na horní liště pod výuka, v ní 
úkoly a domácí úkoly. Váš vyfocený úkol tam vložíte (jako přílohu – obrázek).  
 
 
 
Řešení cvičení z minulého týdne 

cv. 5 str. 40 písemně do sešitu 

a2, b5, c6, d3, e7, f1, g4 

 

 

 

 

cv. 6 str. 40 písemně do sešitu (psát celé věty) 

 

 

 



cv.7 d str. 41 písemně do sešitu (jen správné tvary slov) 

 

 

cv. 10 str. 41 písemně do sešitu (celé věty) 

 

cv. 11 str. 41 písemně do sešitu (odpovědi) 

a) ne, b) ano, c) ano, d) ne, e) ne, f) ano 

 

 

Potom budete pokračovat v učivu SKLOŇOVÁNÍ CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN 

Zkuste si diktát na cizí slova. 

https://www.umimecesky.cz/diktat-prejata-slova-2-uroven/64 

Potom vypracujte cv. 12 na str. 42 (opravte chyby ve cvičení písemně do sešitu). 

Následně doplňte pracovní list (viz. níže). Buď si ho vytiskněte a doplňte, nebo přepište tabulku 

skloňování jmen do sešitu a z dalšího cvičení napište do sešitu jen správně vyskloňovaná slova                    

v závorkách . 

https://www.umimecesky.cz/diktat-prejata-slova-2-uroven/64


 



Sloh  

Vaše úvahy, které mi posíláte, si postupně pročítám a v některých jsou opravdu hezké myšlenky. 

Tento týden vypracujte do sešitu cv.2 a, b, c, d, e ,f, g, h na str. 135 

 

Literatura 

RUCHOVCI A LUMÍROVCI čítanka str. 87 - 88 přečíst 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/79590 z následující 

přehledné prezentace si udělejte zápis do sešitu (opište si 3. a 4. stránku). 

Josef Václav Sládek čítanka str. 88 - 92 přečtěte si informace o tomto známém českém spisovateli. 

Udělejte si do sešitu stručný zápis (život + dílo) a přečtete si některé jeho básně. 

 
 

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 
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