
Český jazyk – samostudium – týden od 27.dubna do 1.května 

 

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 /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-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-. 

 



Nové učivo: 

Příslovečné určení přípustky, vedlejší věta příslovečná přípustková 

- 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/ 

 

Doporučení: 

ŠKOLA S NADHLEDEM 

 
- https://www.skolasnadhledem.cz/ 

- https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled 

 
- Druhy vedlejších vět 

 

- https://www.skolasnadhledem.cz/game/570 

 

 

 

SLOH: 

Úkol: Vypracuj popis pracovního postupu /včetně řádné osnovy/ - vyber si  

Témata:  Příprava vánočního bramborového salátu 

                 Školní pokus – laboratorní práce /fyzika, přírodopis apod./ 

                 Výsadba ovocného stromku 

                 Oprava píchlé duše u kola                

 

Klub filmového diváka: 

7.ročník  -  Jaroslav Foglar – Záhada hlavolamu 

/dodívat se na celý film/ 

https://www.youtube.com/watch?v=PKpE_IS1yVc 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
https://www.skolasnadhledem.cz/game/570


Učivo pro 8.ročník 

 

Mluvnice 

Doplňovací diktát – pravopis velkých písmen, interpunkce 

 

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. 

 

 

Druhy vedlejších vět 

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

Vzor: 

1.VV.přísl.podmínková           2.VH 

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.  

 

Nové učivo: 

Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a větami – 

poměr slučovací a stupňovací 

Poznámky budou žákům 8.ročníku zaslány jako samostatná příloha, ti si je 

následně přepíší do školních sešitů a přepošlou ke kontrole 

 

DOPORUČUJI! 

ŠKOLA S NADHLEDEM 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled


https://www.skolasnadhledem.cz/game/601 
 
druhy vedlejších vět 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/570 

 

Všestranný jazykový rozbor č.8 

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

 

 Pravopis  

– jednotlivé gramatické jevy na     www.skolasnadhledem.cz                 

 

Literární výchova 

Prověrka literatura – 8.ročník 

 

1/  Spoj název díla a jazyk jakým je napsáno: 

     Latina                                     Život Metodějův 

 

     Staroslověnština                     Dalimilova kronika 

 

     Čeština                                    Kosmova Kronika  česká 

      

2/  Vynález knihtisku: 

 

- kdo a kdy 
 

- význam  
 

      -     první česky vytištěná kniha /název, kdy a kde/ 

 

3/  Uveď názvy divadelních scén z doby národního obrození: 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/601
https://www.skolasnadhledem.cz/game/570
http://www.skolasnadhledem.cz/


     a/ dřevěné divadlo ve spodní části Václavského náměstí  -   

 

     b/ divadlo, kde se mohla hrát příležitostná česká představení  - 

 

     c/  divadlo s nápisem v průčelí „Národ sobě“   -   

          /základní kámen r.1868/ 

 

4/  Kdo byl nazýván: 

- Otec vlasti  -  
 

- Učitel národů  - 
 

5/   Spoj dohromady čarami, co k sobě patří 

 

Josef Jungmann                                                Ohlas písní českých 

 

Karel IV.                                                           Knížky o svatokupectví 

 

Jan Hus                                                             Labyrint světa a ráj srdce 

 

Jan Ámos Komenský                                        životopis Vita Caroli 

 

Josef Kajetán Tyl                                              Čseko – německý slovník  

 

Karel Jaromír Erben                                          Král Lávra 

 

Božena Němcová                                              Fidlovačka 

 

Karel Havlíček Borovský                                  Máj 

 

Josef Dobrovský                                               Divá Bára 

 

Karel Hynek Mácha                                          Svatební košile 

 

František Ladislav Čelakovský                         Zevrubná mluvnice jazyka českého 

 

Dějiny literatury – Národní obrození – Karel Havlíček Borovský – viz Klub filmového diváka 



Klub filmového diváka: 

8.ročník  

             Karel Havlíček Borovský – Král Lávra - poslech 

- https://www.youtube.com/watch?v=s3SYonQDS_4 

               Karel Havlíček Borovský – Tyrolské elegie 

- https://www.youtube.com/watch?v=vXge0If0fwM 

 

               Karel Havlíček Borovský – Tyrolské elegie 

             https://www.youtube.com/watch?v=ZweRs3Jk-Ss 

 
 

Učivo pro 9.ročník 
 

Mluvnice 

Doplňovací diktát včetně interpunkce 

 
V-chřice 
 
V  - everních  - echách  - působ-la v-chřice mnoho škod. Nejv-ce  b-l-  postiženy  

-rkonoše   a    - izerské   - ory.   V ul-cích   - ablonce  nad    - isou    - bíral -    

ob-vatelé  zb-tky  střešních kr-tin. Oke- ní  skla se někde rozb-la  a rozs-pala se. 

V pol-ch  v-tloukl-  kroup-  ob-l-. V les-ch b-l- v-vráceny dub-, smrky i borov-ce.  

B-střiny se rozl-l-  ze sv-ch břehů a bral-  s sebou vše  co se jim postav-lo do  

cesty.   V-m-slel-  si  nová  kor-ta  a spousty  šp-navé  vody  se val-l-  ze stráně  

dolů.  Zpěvav-   ptáci  umlkl-  a  v-děšeně   létal-  z m-sta   na  m-sto  mával-   

křídl-  a  hledal-  úkr-t  v křov-.  L-dé  říkal- :   Měl-  jsme štěstí  že  nám  v-chřice  

neodnesla  střechy  a  velká voda nepodemlela naše  ob-dl-   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s3SYonQDS_4
https://www.youtube.com/watch?v=vXge0If0fwM
https://www.youtube.com/watch?v=ZweRs3Jk-Ss


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. 

 

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. 

 



Všestranný jazykový rozbor č.7 

/bude zaslán žákům 9.ročníku jako samostatná příloha/    

             

 Pravopis   

– jednotlivé gramatické jevy na       www.skolasnadhledem.cz 

 

DOPORUČUJI! 

ŠKOLA S NADHLEDEM 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled 

Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a větami 
 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/601 
 
druhy vedlejších vět 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/570 

 

                      

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

- vypracovat TEST 7 – 2.část – úkoly č.16  - 30 

 

 

Literární výchova 

Zopakovat si druhy rýmu – viz odkaz 

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

 

Literární výchova 

Teorie literatury  

http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
https://www.skolasnadhledem.cz/game/601
https://www.skolasnadhledem.cz/game/570
https://www.pravopisne.cz/2016/11/pravidla-druhy-rymu/


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 
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  

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


nebo se vůbec nevrátím 

 

Dějiny literatury – tento týden bez stejně jako „Klub filmového diváka“ 

 

 

  

 

 

 

 

 

                


