
Český jazyk – samostudium – týden od 20. do 24.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, nezapomínejte na interpunkci /čárky, uvozovky apod./ 

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 znamenat. 

 

Označ věty hlavní /VH/ a věty vedlejší /VV/ a u vedlejších vět urči 

jejich druh 

 

Vzor: 

        1.VH              2.VV předmětná 

Vyprávěl nám, co zažil o dovolené. 



 

 

Není pravda, co se o mně říká. 

 

Když jsem šel z hub, ztratil jsem zub. 

 

Nebude-li pršet, nezmoknem. 

 

Musím jít k zubaři, protože mě bolí zub. 

 

Jen jezte tolik, co hrdlo ráčí. 

 

Tvářil se, jako by mu uletěly včely. 

 

Až přijdu ze školy,  zatopím v kamnech. 

 

Přemýšlel o tom, jak by mi mohl pomoci. 

 

Ať to opraví ten, kdo to rozbil. 

 

Rád se vracel tam, kde se narodil. 

 

 

Nové učivo - Příslovečné určení pdmínky, vedlejší věta přísl.podmínková 

- 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 

 

Literární výchova 

Teorie literatury -      

http://www.skolasnadhledem.cz/


V úryvcích z poezie vyhledej vždy dva příklady  příklad na: 

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

    

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

                                 - 

   Slunce je veliký básník  
   a napsalo krásnou báseň zlatým perem 
   na naši zem 
  
    Sluníčko zlaté, což on tě neměl rád? 
    Ty už ho nechceš…proč? 
    Proč necinkne už nikdy  podkova, 
    Proč nebe v krvi, nohy z olova,  
                           - 
    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. 
 
     Než mráz mi všechna okna zasklí, 
      než přijde zima, led i sníh, 
      spravím si boty, už mi praskly 
      a čouhají mi palce z nich. 
 
 

Klub filmového diváka: 

7.ročník  -  Eduard Štorch – Volání rodu – stáhněte si film z „Ulož to“ – na You Tube to není 

 

 

 

Učivo pro 8.ročník 

 

Mluvnice 

Doplňovací diktát – pravopis velkých písmen, interpunkce 



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. 

     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  č.7 

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

 Pravopis – jednotlivé gramatické jevy na     www.skolasnadhledem.cz               

 

Druhy vedlejších vět 

Označ větu hlavní /VH/ a větu vedlejší /VV/ a u VV urči její druh: 

Vzor: 

1.VH                           2.VV předmětná 

Vyprávěl nám, co zažil o dovolené. 

Tvářil se, jako by se nic nestalo. 

 

Stalo se to, co bych nikdy nečekal. 

 

Odešel tam, odkud není návratu. 

 

http://www.skolasnadhledem.cz/


Ačkoli spěchal, vlak mu ujel před nosem. 

 

Církev žádala od Husa, aby odvolal. 

 

Vozila dítě v kočárku, aby ho uspala. 

 

Když uběhl rok, všichni na něj zapomněli. 

 

Zahrajte mi písničku, kterou mám rád. 

 

Král mu dal tolik zlata, kolik jen unesl. 

 

Odvezli ho do nemocnice, protože se jeho stav zhoršil. 

 

Zaslechl souseda, jak na něj volá ze zahrady.  

 

Bude-li hezké počasí, pojedeme na Šumavu lyžovat. 

 

Obloha byla, jako by ji vymetl. 

  

 

Literární výchova 

Teorie literatury  

Urči druhy rýmů u písňových textů /označ písmeny – např. AABB – sdružený/ 

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

 

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 

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


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. 
 

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 

 

Dějiny literatury – Národní obrození – Karel Havlíček Borovský - 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  

        Karel Jaromír Erben - Kytice 

https://www.youtube.com/watch?v=JpiAQVwrJhY&t=7s 

 
           

Učivo pro 9.ročník 
 

Mluvnice 

Doplňovací diktát včetně interpunkce 

 
Tři sestry a jeden prsten /Jan Wer-ch/ 

    

     Brz-čko ráno Bára v-drhla valník zapřáhla dvě krav-čky naložila Jana 

zabaleného do záclony a v-razila směrem ke hřb-tovu. Jak se krav-čky lopotil- 

do strmého kopce narůstal kolem pohřební průvod. Jarní  obleva  prom-nila  

cestu  v   kor-to  b-střiny. Tak  se  stalo  že  po  

chv-l- krav-čkám došl-  s-l- a vůz m-sto dopředu začal sjíždět dozadu. Kdekdo  

nos-l kameny ab- založil-  kola.  Nebožtík  sledoval  zprvu  vše 

 - vozu. Pak se posadil a ukazoval l-dem kde jaký kámen leží.  V tom hemžení si 

toho ani nevšiml-. Když však slezl a sám začal podkládat kola  jedna  babka  se -

 ním  dala do řeči a všimla  si  že  vlastně mluv- 

 -  nebožtíkem. V-křikla a leknutím omdlela. Vzápětí se cel-  průvod ro-prskl jako 

kapka rtuti. Děti to ihned roznesl- po chalupách. Tak se Vilém  dozvěděl   že  

bratr  Jan  je  po smrti.  Popadl  berlu a  utíkal  ho  

v-krápět. Z fary za ním v-běhl ro--uřený farář. Nesnášel když mu někdo fušoval 

do řemesla. Hubert si doma tišil bolest po v-tržených zubech nahotou. Když se 

dozvěděl co potkalo Jana zapom--l na nahotu a uháněl ke hřb-tovu. Mus-l to vz-

https://www.youtube.com/watch?v=JpiAQVwrJhY&t=7s


t  okl-kou protože ho babky mravně pobouřené začal- kamenovat a kluci ho pro 

změnu šlehal- kopřivam-. 

     A tak se sešl-. Jeden živ- nebožtík jeden falešný farář a jeden nahatý – tři 

bratři u převrženého vozu. Kousek dál seděl- jejich ženy – Tylda, Marie a Bára.  

A všichni se smál-  až se za břicha popadal-. 

 

Druhy vedlejších vět 

Označ větu hlavní /VH/ a větu vedlejší /VV/ a u VV urči její druh: 

 

Vzor: 

1.VV.přísl.podmínková           2.VV 

Nebude-li pršet,                 nezmoknem. 

 

Jel do města, aby navštívil babičku. 

Obloha byla, jako když ji vymete. 

Šel, kam ho nohy vedly. 

Kdo se bojí, nesmí do lesa. 

Třebaže pršelo, vydali se na cestu. 

Jakmile přišel domů, zatopil v kamnech. 

Jezte, co hrdlo ráčí. 

 

Chovej se tak, abys dělal rodičům radost. 

Jestliže budeš pořád lhát, špatně dopadneš. 

Slyšel psa, jak štěká na dvoře. 



Diváci zdravili závodníky, kteří projeli cílem jako první. 

Vyprávěl poutavě, co zažil o dovolené. 

Musíme už jít domů, poněvadž bude brzy tma.  

 

Všestranný jazykový rozbor č.8 

/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 – 2.část – úkoly č.16 – 30 

 

 

Literární výchova 

     

Dějiny literatury – 2.světová válka a literatura – 

 Jan Drda, Karel Šiktanc, Julius Fučík -  naskenované  poznámky budou zaslány na kontaktní 

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

 

Klub filmového diváka: 

9.ročník -   Jan Otčenášek – Romeo, Julie a tma 

Není na You Tube, stáhněte si z „Ulož to“ – tam je to k dispozici 

                     Julius Fučík – Reportáž psaná na oprátce   You Tube odkaz 

                       https://www.youtube.com/watch?v=RVZ7NcC_kow 

 

http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=RVZ7NcC_kow


 

  

 

 

 

 

 

                


