
Český jazyk – samostudium – týden od 13. do 17.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.  

 

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 

Konzultační hodiny pro žáky i jejich rodiče vždy v pondělí a ve středu od 18:30 

do 19:30 hodin 

 

 

 

 

 

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolapopulo.cz/
mailto:tomas.cihlar1@gmail.com


Učivo pro 7.ročník 

    

Mluvnice 

Doplňovací diktát 

Slunný podz-m 

Slunný podz-m  je  velm-  he-ké  obdob-.  Ze s-té  zeleně jehličnatých  

stromů sv-tí  v-barvené  l-stí. Po  ro-pl-nutí  ra—ích  mlh  s-ce  na  

neb-  v-sv-tne  sluníčko  ale  jeho  paprsky  už nehřejí  jako v létě.  Na  

pol-ch  se  p-lně  pracuje.  V-b-rají  se  brambory  a s-je  se nové  ob-l-. 

Vzduch je pros-cen vůní  kouře  -  ohníčků.  Do lesa se chodí  -b-rat   

houb-.  Rybáři  začínají  v-lov-  rybníků.  V  jejich  s-tích  se jistě  ob-v-    

hodně  ryb.  M-sl-vci   se   sv-m-   ps-    v-cházejí  na  lov divokých  

kachen.  Stěhovav-  ptáci   odlétl-   do   tepl-ch  krajin.  První  ra—í    

mraz-ky  prozrazují,  že  z-ma  se brz-  přihlás-  o slovo.  

 

Nové učivo - Příslovečné určení účelu, vedlejší věta příslovečná účelová 

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

adresy, žáci si poznámky přepíší do svých školních sešitů    /naskenované mi je pošlou ke 

kontrole/ 

-  

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

 

 

 

 

http://www.skolasnadhledem.cz/


Literární výchova 

Teorie literatury  

Zopakovat si druhy rýmu – viz odkaz 

https://www.pravopisne.cz/2016/11/pravidla-druhy-rymu/ 

Po zopakování vypracuj následující test – písničkové texty 

/používej slovníček literárních pojmů/ 

 
Když měsíc rozlije světlo své po kraji  
a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, 
pramínek vlasů jí ustřihnu potají,  
komu no přece té, kterou mám rád. 
 
Rtům jako prach žíznivým 
dej z dlaní pít jen rosu ranní, 
jdi dál do všedních dnů 
dokázat víc než jsou tvá přání. 
 
Ryba rybě vyprávěla  
jak by zase letos chtěla 
 k lidem dobrým na svátky  
a na Štěpána nazpátky 
 
Dobré jitro, dobré ráno, 
hezké probuzení, už je pět, 
zazněl budík, načež na piáno 
začal někdo burácet. 
 
Nic, tato pěna, cudný rým, 
jen, abych vytkl hlavní body, 
tak mizí střemhlav na dně vody 
houf sirén, jenž si ztropil šprým. 
 

Ještě spí a spí a spí zámek šípkový,  
žádný princ tam v lesích ptáky neloví,  
ještě spí a spí a spí dívka zakletá,  
u lůžka jí planá růže rozkvétá. 
 

 

 

https://www.pravopisne.cz/2016/11/pravidla-druhy-rymu/


Jedu domů po trati,   
jedu přes kopce. 
Za okny padá, padá sníh, 
budou Vánoce 
 
Severní vítr je krutý,  
Počítej lásko má s tím  
k nohám ti dám zlaté pruty  
nebo se vůbec nevrátím 

 

Klub filmového diváka: 

7.ročník  -  Jaroslav Foglar – Jestřáb /dokument/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Fe8P0sZJO4I 

 

Učivo pro 8.ročník 

 

Mluvnice 

Doplňovací diktát – pravopis velkých písmen, interpunkce 

O -raze 

V  -raze je nejv-ce starob-l-ch  budov na  -tarém   -ěstě    a  na  -radě.    

Středem města  je  -áclavské  -áměstí  jeho horní konec  uzav-írá   mohutná  

budova   -árodního  -uzea   z jeho  horního konce  v-b-há  na jednu  stranu    

- árodní  -řída, která  vede k  -árodnímu   -ivadlu  a na   druhou  stranu  -řída     

-a   -říkopě, která ústí   na  -áměstí   -epubliky. Napříč  -áclavským   -áměstím    

vede   elektr-cká   dráha   -indřišskou   -licí  a   -licí   -odičkovou.    

 Praha  je   s-dlo   -rezidenta   -eské   -epubliky    -arlamentu   -eské   -epubliky    

a dalších  v-znamných   organ-zací.   V -raze  je také  několik  v-sokých  škol.   

Nejv-znam—jší   z nich je    -arlova  -n-verz-ta   a  -eské  -soké  -čení   -echn-cké.     

Přejdeme-li   -ltavu   přes  -arlův  -ost   dostaneme  se  na  -alou   -tranu   a  

-ražský   -rad   kde   se nacház-  nejv-ce   h-stor-ckých   památek. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fe8P0sZJO4I


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 

Teorie literatury  

Zopakovat si druhy rýmu – viz odkaz 

https://www.pravopisne.cz/2016/11/pravidla-druhy-rymu/ 

Po zopakování vypracuj následující test /používej slovníček literárních pojmů/ 

 

Urči druh rýmu u jednotlivých ukázek 

       a/  Na topole nad jezerem 

            seděl Vodník podvečerem, 

            sviť měsíčku, sviť, 

            ať mě šije nit. 

 

       b/  Rozbořené staré zámky, 

             zas se mohou vystavit, 

             ale co se ve mně pobořilo, 

             nemohu víc napravit. 

 

       c/    Schoval jsem se v bráně letohrádku, 

              chytni si mne, slepá bábo, chyť 

               jaro přede průhlednou svou nit 

               na neviditelném kolovrátku. 

 

       d/     Než mráz mi všechna okna zasklí, 

               než přijde zima, led i sníh, 

               spravím si boty, už mi praskly 

               a čouhají mi palce z nich. 

 

 

http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.pravopisne.cz/2016/11/pravidla-druhy-rymu/


        e/    Zde po tom víně, Bušku slyš, 

               domácí slunce naše vloni hrálo, 

               toť první víno, které v Čechách zrálo, 

               aj tedy vzhůru, pijme již! 

 

        f/    Žil jednou v Čechách smavý rek, 

               vám známý rytíř Paleček, 

               on samý šprým a nápad byl, 

               rád dobře jed a dobře pil. 

 

        g/    Vyučím se na veksláka, 

                to je prima džob. 

                Odvážně a hrdě vstoupím 

                do tátových stop 

 

         h/   Láska celý svět změní, 

                všechno je jinačí, 

                zima studená není, 

                tvrdá mez netlačí 

 

 

Dějiny literatury – Národní obrození – Karel Jaromír Erben - naskenované  poznámky budou 

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

 

 

Klub filmového diváka: 

8.ročník  

        -    Josef Dobrovský 

https://www.youtube.com/watch?v=jA19zlr7V-g 

- Karel Jaromír Erben - dokument 

https://www.youtube.com/watch?v=xp4_7tkrPCs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jA19zlr7V-g
https://www.youtube.com/watch?v=xp4_7tkrPCs


 
           

Učivo pro 9.ročník 
 

Mluvnice 

Doplňovací diktát včetně interpunkce 
Tři veteráni   

Kluci  ke m—  našel jsem frňákovník!   Servác -  Pankrácem přiběhl- cel- udýchaní a 
sedl- si vedle B-mbáce.  Díval- se na tu pohromu. Nad nim-  v koruně stromu  se oz-val 
sm-ch. Seděl- tam na větv- tři havrani. Dva se chechtal-  otevřeným- zobáky  třetí měl 
zobák taky dokořán   ale nic se – z  něj  neoz-valo.  Zatímco veteráni zíral- do větv- 
jabloně  něm- havran slétl a usedl Bimbácov- na hlavu.  Zobákem v-ňal hruštičku a  
strčil ji B-mbácov- do úst.  B-mbác se do ní zakousl. B-la hořký jako pel-něk. V lese 
slabě zasv-štělo  B-mbácov- něco cvaklo mez- očima a najednou měl noc jako dřív. 
Havra--í  sm-ch umlkl. Zato v-pukl jásot veteránů. Objímal-  B-mbáce a hulákal- 
nadšením. Ne však na dlouho. 

Dva havrani začal-  v-tekle krákat. Poskakoval- na větv- až ji roztřásl-. Tři jablíčka se 
utrhl-  a jedno po druhém dopadlo na hlav- vojáků.  A už tu b-l  něm- havran a hodil 
po nich tři hruštičky. Veteráni sebral- ovoce. Každý měl v ruce jabl-čko a v druhé 
hruštičku. Stál-   mlčel- a přem-šlel-   co to všechno má znamená. 

 

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 7 – 1.část – úkoly č.1 - 15 

 

Literární výchova 

Zopakovat si druhy rýmu – viz odkaz 

https://www.pravopisne.cz/2016/11/pravidla-druhy-rymu/ 

http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.pravopisne.cz/2016/11/pravidla-druhy-rymu/


 

Test  z teorie literatury: 

1/      Urči druh rýmu u jednotlivých ukázek 

       a/   Na topole nad jezerem¨ 
             seděl Vodník podvečerem, 
             sviť měsíčku, sviť, 
             ať mě šije nit. 
 
       b/   Rozbořené staré zámky, 
             zas se mohou vystavit, 
              ale co se ve mně pobořilo, 
              nemohu víc napravit. 
 
       c/    Schoval jsem se v bráně letohrádku, 
              chytni si mne, slepá bábo, chyť 
               jaro přede průhlednou svou nit 
               na neviditelném kolovrátku. 
 
       d/    Než mráz mi všechna okna zasklí, 
               než přijde zima, led i sníh, 
               spravím si boty, už mi praskly 
               a čouhají mi palce z nich. 
 

2/       V ukázce C/ a D/vyhledej personifikace: 

3/       Vyhledej apostrofu 

 

4/      Přiřaď k sobě správně /spoj čarami/:  

apostrofa                                                   záměrné zveličení,nadsázka 

fejeton                                                        nepřímé pojmenování na základě  podobnosti 

metafora                                                     skrytý, utajený význam 

hyperbola                                                   drobná, satirická báseň 

rytmus                                                        básnické oslovení neživé věci nebo osoby 

alegorie                                                      pravidelné střídání přízvučných a    nepřízvučných slabik                                                          

epigram                                                     novinový článek na aktuální téma 

 



5/ 

Domove, domove, drahý a jediný, 
 nejdražší , nejsladší na světě ze všeho, 
 daný mi v kolébce od boha samého 
 a kdybych ve světě byl i ten nejchudší, 
 tys mi dán za poklad v matčině náruči                         - 

   

Slunce je veliký básník  
 a napsalo krásnou báseň zlatým perem 
 na naši zem 
                             - 
  Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, 
  sto roků kopal jsem uhlí, 
  za sto let v rameni bezmasém 
  svaly mi v železo ztuhly. 
                       -    

    Sluníčko zlaté, což on tě neměl rád? 
    Ty už ho nechceš…proč? 
    Proč necinkne už nikdy  podkova, 
    Proč nebe v krvi, nohy z olova, 
    Hó, toč se, světe, toč! 
                                 - 

    O lásce šeptal tichý mech, 
    kvetoucí strom lhal lásky žel. 
                                 - 

    Jsou možná hezčí řeky, mají větší třpyt, 
    však ty jsi moje vlast, má vlast, má věčná matka. 
       

 

     Ve výše  úryvcích z poezie vyhledej vždy dva příklady  příklad na:  

    a/   personifikaci   …………………………………………………… 

     b/   metaforu         ……………………………………………………. 

     c/    hyperbolu       …………………………………………………….. 

      d/   apostrofu        ……………………………………………………. 

 

Dějiny literatury – 2.světová válka a literatura – 

 Jan Otčenášek a Arnošt Lustig, naskenované  poznámky budou zaslány na kontaktní adresy 

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



 

Klub filmového diváka: 

Pro ty, kteří si ještě nestačili pustit. Teď je to v přímé souvislosti s Arnoštěm Lustigem! 

9.ročník -   Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou /Arnošt Lustig – 2.světová válka v literatuře/ 

https://www.youtube.com/watch?v=495fbqvSoW8                   

 

 

  

 

 

 

 

 

                

https://www.youtube.com/watch?v=495fbqvSoW8

