
Český jazyk – samostudium – týden od 6. do 10.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.  

 

Učivo pro 7.ročník 

    

Mluvnice 

Procvičování - Urči druh označených rozvíjejících větných členů větných členů: 

Venku asi bude sněžit. 

Oběd stál sto korun. 

Babička vypravovala dětem pohádku. 

Zdá se mi o tobě. 

My se tě nebojíme. 

Tvářil se přívětivě. 

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolapopulo.cz/


Přestaň se tvářit tak naštvaně. 

Vítr se proháněl po strništi. 

Ne abys přišel domů pozdě. 

Jsem o deset centimetrů vyšší než sestra. 

Lhát se nemá. 

Vypil sklenici plnou mléka. 

Nemluv tak sprostě! 

Ta hra je velice nebezpečná. 

Málokdy se zmýlil. 

Mě se to netýká. 

To se nedělá. 

 

Nové učivo - Příslovečné určení příčiny, vedlejší věta příslovečná příčinná 

- poznámky budou žákům 7.ročníku zaslány jako samostatná příloha na jejich uvedené mailové 

adresy, žáci si poznámky přepíší do sešitů     

Pravopis   – jednotlivé gramatické jevy průběžně procvičovat na www.skolasnadhledem.cz 

 

Literární výchova 

Zopakovat si teorii literatury ve „Slovníčku literárních pojmů“ – na další týden bude připraven 

test 

Klub filmového diváka: 

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

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

 

 

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


Učivo pro 8.ročník 

 

Mluvnice 

Urči druh označených větných členů základních i rozvíjejících: 

/u přívlastku urči shodný či neshodný, u příslovečného určení a přísudku jeho druh/ 

 

 Odbíjela devátá hodina. 

Brána pekla byla hrůzostrašná. 

Kniha stojí šedesát korun. 

Kouřil i přes zákaz. 

Užíval klínu ke štípání dřeva. 

Chyběl ve škole pro nemoc. 

Sněženky kvetou na jaře. 

Vrcholky hor se zazelenaly. 

Sestra se podobá bratrovi. 

Lhát se nemá. 

Kamarádka vyprávěla o výletě. 

Udělal jsem to pro tebe rád. 

Jdu s mým psem na procházku. 

Letadlo se sneslo k zemi. 

Sliby – chyby. 

Mohu tě doprovodit domů? 

S tebou mě baví svět. 

Vstup na divadlo je dobrovolný. 

Bez razítka je smlouva neplatná. 



Jela do města k lékaři. 

 

Všestranný jazykový rozbor  

/bude zaslán žákům 8.ročníku jako samostatná příloha na jejich uvedené mailové adresy/ 

 Pravopis – jednotlivé gramatické jevy na     www.skolasnadhledem.cz 

                   

Literární výchova 

Dějiny literatury – Národní obrození – F.L.Čelakovský, Rukopis královédvorský a zelenohorský, 

divadlo národního obrození – V.K.Klicpera a J.K.Tyl – naskenované  poznámky budou zaslány 

na kontaktní adresy pro danou třídu a žáci si je přepíší do sešitů „Literatura 8.-9“ 

Zopakovat si teorii literatury ve „Slovníčku literárních pojmů“ – na další týden bude připraven 

test 

Klub filmového diváka: 

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

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

 

           

Učivo pro 9.ročník 

 

Mluvnice 

Doplňovací diktát: 

K o j o t 
 

     Kojot prér-ov-  je  znám-   -everoamer-cký stepní vlk  vzpomínaný ve všech  

pov-dkách a románech které  v-právějí o bojích  -ndiánů  s b-l-m-  přistěhovalci  

z dob-   kdy  b-la  kolon-zována  -everní   -merika.  Je l-čen  vždycky jako   

vrchol  prohnanosti  asi tak jako se u nás hovořívá o l-šce.  Svou knižní slávu   

založil  na neob-čejné  odvážnosti   -  kterou se vrhal na zesláblé  nebo   

poraněné  jeleny   ba  dokonce i na  b-zony. 

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


     V noci vnikal   do -ndiánských vesnic  nebo do otevřených  táborů prvních  

osadníků  ab-  tam něco  ukradl.  Kojot má drobnější  tělo než ob-čejný vlk a je   

ob-vatelem  prér-e  a zalesněných předhor  -severoamerické pevniny.  Ve dne  

se  skrývá na nepřístupných  m-stech  mez-  skalam-  a  křov-m  kde si hrabe  

nory  pro  své  potomstvo  podobaje se v tom  l-škám. 

 

Všestranný jazykový rozbor  

/bude zaslán žákům 9.ročníku jako samostatná příloha/ 

                  

 Pravopis   

– jednotlivé gramatické jevy na       www.skolasnadhledem.cz 

                      

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

- vypracovat TEST 6 – 2.část – úkoly č.16 - 30 

 

 

 

Literární výchova 

Dějiny literatury – 2.světová válka a literatura –  Jiří Orten a Jiří Kolář, naskenované  

poznámky budou zaslány na kontaktní adresy pro danou třídu a žáci si je přepíší do sešitů 

„Literatura 8.-9“ 

Zopakovat si teorii literatury ve „Slovníčku literárních pojmů“ – na další týden bude připraven 

test 

Klub filmového diváka: 

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+ 

 

 

 

http://www.skolasnadhledem.cz/
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+


ZPĚTNÁ VAZBA 

V případě dotazů nebo vyskytnuvších se problémů mě můžete 

kdykoli během dne kontaktovat na 606494996  nebo na mailové 

adrese tomas.cihlar1@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

 

                

mailto:tomas.cihlar1@gmail.com

