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 JAZYK ČESKÝ  

8. ročník 

Mluvnice 

Minulý týden jste si zopakovali rod činný a seznámili jste se s novou kategorií u sloves – slovesným 

videm. Doufám, že vám to šlo. Tento týden budeme pokračovat v procvičování této kategorie. Posílám 

řešení cvičení z minulého týdne. Zkontrolujte si, opravte, vyfoťte a pošlete mi na elektronickou ŽK. 

Vytvořím tam domácí úkol, popřípadě na e- mail.  

Řešení cvičení z minulého týdne 

Urči slovesný vid, doplň do tabulky patřičné písmeno (vid dokonavý – D, vid nedokonavý – N). 

sloveso slovesný vid 

volat N 

vyjádřit se D 

vyvolat D 

zpomalit D 

máchat N 

zavírat N 

vylézat N 

zašumět D 

spustit D 

vykřiknout D 

odběhnout D 

přijít D 

padat N 

srovnat D 

skákat N 

mávat N 

zalít D 

pokropit D 

stávat se N 

odevzdat se D 

uspokojit D 

přiblížit se D 

krčit se N 

chránit N 

drásat N 

 

Tento týden vypracuj následující cvičení: 

cv. 3 str. 51 písemně do sešitu 

cv. 4 str. 52 písemně do sešitu obě tabulky 

Slovesa mohou tvořit tzv. vidové dvojice. 

vid dokonavý vid nedokonavý 

vyhrát                                            hrát 

 sedávat 

                                           splácet 

 

 



cv. 5 str. 52 a, b, c, d ve větách vyhledáte slovesa, dáte je do infinitivu, napíšete jejich vid a vymyslíte 

sloveso v opačném vidu  

 např.  sedím – sedět (N), sednout 

cv. 9 str. 52 do sešitu napiš tajenku 

 

Určování slovesného vidu si můžete procvičit také zde: 

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-vid-2-uroven/1061 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/594 

 

Sloh  

Řešení z minulého týdne 

cv. 8 str. 138  

 

Ve slohu se tento týden zaměříte na práci s textem a porozumění textu. V odkazu níže si přečtete text a pod ním 

odpovíte na otázky. Program vám vaše odpovědi ihned vyhodnotí.  Zkuste následující dva texty.  

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-clanky/9 

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-pozirac-snu/82 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-vid-2-uroven/1061
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https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-clanky/9
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Literatura 

V literatuře se posuneme do období realismu.  

Zapište si do sešitu 

ČESKÁ REALISTICKÁ PRÓZA 

- 2. polovina 19. století 

- realisté psali především prózu a drama, náměty čerpali jednak z historie, jednak ze současného 

městského a vesnického života 

- představitelé Alois Jirásek, K. V. Rais, Tereza Nováková 

 

Alois Jirásek  
Přečtěte si o autorovi v následující prezentaci. Zapište si do sešitu pár důležitých informací z jeho života a jeho dílo  
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/103482 
 

 

 

 

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

kontaktujte prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

 

 

Mějte se hezky.  

                                                                                                                            Mgr. Michaela Ovesná 
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