
Český jazyk – samostudium – týden od 30.března  do 3.dubna 

 

Důležité vhodné odkazy k procvičování učiva on-line 

www.skolasnadhledem.cz 

- vhodné pro on-line procvičování veškerého učiva z českého jazyka pro 

všechny ročníky, podobný princip jako naše školní didakta  

- DOPORUČUJI !!! 

- jednoduchý a srozumitelný postup  

www.skolapopulo.cz 

- kvalitní on-line doučování, příprava na přijímací zkoušky 

Škola doma – ČT 1 každé úterý a čtvrtek vždy od 14 hodin 

- televizní opakování a řešení zajímavostí a záludností českého jazyka nejen 

pro žáky devátých tříd chystajících se na přijímací zkoušky na střední 

školy.  

    

Mluvnice 

 

7.ročník -  Příslovečné určení způsobu a míry, vedlejší věta příslovečná způsobová a měrová 

                   /učebnice str.107 – 108, cvičení 5/107, dále procvičovat na www.skolasnadhledem.cz 

                   Procvičování pravopisu – jednotlivé gramatické jevy na www.skolasnadhledem.cz 

                  Doplňovací diktát:      písemně do domácích sešitů 

 

                                                 Osada Havranů 

 
     Noční tišinou zaznělo vzdálené vlčí v-tí.  Kňučák se v chatě převal-l  na lů-ku 

a  za  chv-l-   v-skočil.  Popadl kame---ou sekyru  a  v-lezl ven.  Vlci patrně   
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b-hají  okolo osady a jejich  v-tí  se oz-vá  brz-  tu   brz-  tam.   Chv-lem-  se m-hl-  oba ps-  

mez-   chatrčem-.  Kňučák vzal  -   ohniště ohořelé poleno  šel  s ním  k dob-tčí   ohradě   a  

zapál-l   připravenou  kupku  dříví   ab-   se   osv-tilo   vě---í  prostranstv-.  Vlci ucouvl-.  Na  

druhé straně  ale b-la  mela.   Ps-  se tam   rval-   s vlky.  Zuřiv-  štěkot  a  v—teklé  v-tí  

burcoval-  osadu  ze spánku. Rozdivočel-  vlci  podnikl-   na  osadu  náhl-  útok.  Jako šíp-   se  

m-hal-  přes osvětlené  prostranství  a útočil-   zběsile  na  vše   co  b-lo  živé. 

 

                
8.ročník -  Doplněk                   

                   /učebnice str. 96 – 97, poznámky v sešitě pro 7.ročník, cvičení 16 a/96  

                   Procvičování pravopisu – jednotlivé gramatické jevy na www.skolasnadhledem.cz 

                   Doplňovací diktát: /včetně interpunkce/  písemně do domácích sešitů 

 
                           Neuvěřitelné  příhody  žáků   Kop-ta   a   Mňouka 
 

     Kop-to s Mňoukem téměř současně přiskočil-  k záchra—é  brzdě a zatáhl- za ni.  Ozval se 

rachot   s-čení   kufry padal-  na zem   žáci padal-  jeden pře- druhého   žákyně  p-štěl- .   A u-  

tady b-l  průvodčí  -  obrovskou  boul-  na čele.  Cel-  rudý  zlostí  křičel:  Kdo zastav-l  vlak? To  

s-  v-p-jete  v-  sebranko nev-cválaná! 

     Kop-to  -  Mňoukem mu chtěl-  v-světlit  proč  sáhl-  k takovému opatření ale  ne-   se   --

mohl-   na   slovo   spatřil-   v-děšeného   učitele   –ěničku  -    ro-trženým  sakem  a 

nepopsatelně  šp-nav-m-  kalhotam-  neboť  se při nárazu   posadil jedné  venkovské  ženě  

do  pov-del. Odb-lo  se  to pokutou  kterou  učitel  zaplatil  průvodčímu  a  proslovem  který  

končil  slov- :  Kop-to  a Mňouku  varuji  vás  naposledy!  Ještě jeden prohřešek a zajdu  za  

sam-m  m-n-strem  školstv-  ab-  -   vám-  něco provedl! 
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9.ročník  -  Nadále procvičovat rozvíjející větné členy a druhy všech vedlejších vět 

                    Procvičovat na www.skolasnadhledem.cz 

                    Průběžné prorocvičování pravopisu – jednotlivé gramatické jevy na                

                    www.skolasnadhledem.cz 

                   Doplňovací diktát::  /včetně interpunkce/ - písemně do domácích sešitů 

    

                                      P ř i s t i ž e n i 
 
     Tma se us-dl-la  v kůlně. Jen dýchání prozrazovalo, že jsou zde živé b-tosti.  Na dvoře se 

ozval-  nějaké opatrné kroky. Mirek odkryl růžek černého papíru na  okně a v-hlédl ven. 

Dveře proti kůlně b-l- otevřeny a světlo – nich se l-nulo  v dlouhém pruhu ven. Ale mez- nim- 

teď nikdo nestál. Zato ve tmě na dvoře se  tiše pohyboval- nějaké stíny. Dvířka kůlny se 

najednou počala otřásat pod  hlučným- a zběs-l  dopadajícím- údery kladiva.  -  úděsem 

poznával-, že kdos-  zvenčí zatlouká  dv-řka kůlny hřeb-ky.  Po dvoře přeb-hal- postav-  se  

světl- a oz-val se dále vzrušený hovor a hluk.  Někdo zvenčí přistavoval ke dveřím něco tě-

kého, ab- dveře nemohl-  b-t  zvnitřku v-raženy.   Jsme v pěkné kaši ozval se jako první Mirek.  

Po chv-l-  se dvůr v-prázdnil  a  vše –tichlo. 

 

Studenti – publikace „Přijímačky v pohodě“ – Český jazyk a literatura  

- vypracovat TEST 6 

-  

Opakování a procvičování učiva – společný úkol pro 7.,8. i 9.ročník  

– písemně do domácích sešitů 

Podrtrhni vlnovkou holý přísudek a urči jeho druh  

/jednoduchý slovesný, složený slovesný, jmenný se sponou, jmenný beze spony, vyjádřený 

citoslovcem/ 

Chtěl bych se naučit dobře anglicky. 

Přestaň mě konečně otravovat. 

Budeme zítra psát písemku z matematiky. 

Už abych byl zdravý. 
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Sliby chyby. 

Vrabec frrr na strom. 

Býval to výborný fotbalista. 

Bratr se vyučil zedníkem. 

Bratr se stal zedníkem. 

Musíš se více snažit. 

Zůstaňte všichni sedět v lavicích. 

 

Literární výchova – Klub filmového diváka – You Tube – filmy ke 

sledování 

 

7.ročník  -  Jules Verne – Cesta kolem světa za 80 dní 

https://www.youtube.com/watch?v=HUQ0iDWZV1U 

 

8.ročník – Karel Hynek Mácha / F.A.Brabec  -  Máj 

https://www.youtube.com/watch?v=34aQ0nhsYT4 

 

9.ročník -   Bohumil Hrabal – Obsluhoval jsem anglického krále 

https://www.youtube.com/results?search_query=bohumil+hrabal+obsluhoval+jsem+anglick%C3%A9

ho+kr%C3%A1le+ 

 

ZPĚTNÁ VAZBA 

Doplňovací diktáty 7.-9.  a cvičení na podtrhování a určování 

přísudku 7.-9. mohou zájemci po vypracování poslat mailem ke 

kontrole a opravě na adresu 

tomas.cihlar1@gmail.com 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HUQ0iDWZV1U
https://www.youtube.com/watch?v=34aQ0nhsYT4
https://www.youtube.com/results?search_query=bohumil+hrabal+obsluhoval+jsem+anglick%C3%A9ho+kr%C3%A1le+
https://www.youtube.com/results?search_query=bohumil+hrabal+obsluhoval+jsem+anglick%C3%A9ho+kr%C3%A1le+


 

 

 

 

 

                


