
Český jazyk – samostudium – týden od 4.května do 8.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!!!/ 

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! 

 

Skladba: 

Urči druhy vedlejších vět příslovečných   /od každého druhu je jedna věta/ 

 

Najedl se tolik, že málem nezapnul kalhoty. 

Až já budu velká, bude ze mě selka. 



Přestože křičel ze všech sil, nikdo ho neslyšel. 

Vylezl na strom, aby lépe viděl po okolí. 

Tvářil se, jako by se nic nestalo. 

Jestliže se budeme loudat, vlak nám asi ujede. 

Vezmi si teplou bundu, poněvadž se venku ochladilo. 

Šel tudy, kudy nevede žádná značená cesta. 

 

Nové učivo: 

Přívlastek shodný a neshodný 

- 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 

 

 

 

 

 

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


Literatura: - přepsat poznámky do sešitu Literární výchova – naskenované poslat ke 

kontrole 

 

Ota Pavel 

/1930 – 1973/ 

- vlastním jménem Otto Popper  
- český prozaik, novinář a sportovní reportér 
- autor sportovních a autobiografických próz s tématy z vlastního dětství 
- narodil se v Praze 
- velice se zajímal o sport 
- za druhé světové války, po transportu jeho otce a obou starších bratrů Jiřího a Huga 

do koncentračního tábora, žil sám s matkou, která nebyla židovského původu, 
v Buštěhradě na Kladensku 

- po válce působil jako sportovní redaktor 
- při zimní olympiádě v Innsbrucku (1964) u něj propukla vážná duševní choroba  
- zemřel na srdeční infarkt ve věku 42 let v rodné  Praze 
- některé jeho prózy, především Zlatí úhoři (s Vladimírem Menšíkem) a Smrt krásných 

srnců (s Karlem Heřmánkem), byly úspěšně zfilmovány. 

 

Klub filmového diváka: 

7.ročník  -  Ota Pavel – Zlatí úhoři /zhlédnout celý film na You Tube/ 

https://www.youtube.com/watch?v=em8-oyHq040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%A1t%C4%9Bhrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1964
https://cs.wikipedia.org/wiki/1964
https://cs.wikipedia.org/wiki/Infarkt_myokardu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Men%C5%A1%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_He%C5%99m%C3%A1nek
https://www.youtube.com/watch?v=em8-oyHq040


Učivo pro 8.ročník 

 

Mluvnice 

Doplňovací diktát – pravopis velkých písmen, 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-  . 
 

 

Druhy vedlejších vět 

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

Vzor: 

1.VV.podmětná     2.VH 

Kdo se bojí,    nesmí do lesa. 



Znáte toho člověka, který vás zradil? 

Vidím ho, jak tam stojí s hlavou skloněnou. 

Letadlo nemohlo vzlétnout, poněvadž byla mlha. 

Je nutné, aby ses jim omluvil. 

Lidé v zadních řadách si stoupli, aby lépe viděli. 

Ačkoli byl ještě čas, hlediště bylo již plné. 

Jestliže budu mít cestu do Prahy, navštívím tě. 

Počkám na tebe, dokud nepřijdeš. 

Vrátil se tam, odkud přišel. 

Sněžilo tak, že nebylo vidět na cestu. 

Řekl, že k nám zítra přijde.  

 

Nové učivo: 

Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a větami – 

poměr odporovací a vylučovací 

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/game/601 
 
druhy vedlejších vět 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
https://www.skolasnadhledem.cz/game/601


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

 

Všestranný jazykový rozbor č.9 

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

 

 Pravopis  

– jednotlivé gramatické jevy na     www.skolasnadhledem.cz                 

 

Literární výchova 

Přiřaď jméno spisovatele k jeho portrétu. Nestřílej od pasu, ale snaž se najít 

jeho fotografie na internetu a  detektivním srovnáváním ho správně určit!!! 

 

Abecedně seřazení autoři: 

Bezruč Petr 

Borovský Karel Havlíček 

Čapek Karel 

Čelakovský František Ladislav 

Erben Karel Jaromír 

Jirásek Alois 

Neruda Jan 

Nezval Vítězslav 

Tyl Josef Kajetán 

Vančura Vladislav 

Vrchlický Jaroslav 

Wolker Jiří 

 

Fotografie budou žákům daného ročníku zaslány jako samostatné přílohy 

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


Klub filmového diváka: 

8.ročník  

             Karel Havlíček Borovský – Dějiny udatného národa českého – díl 85 

           https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ 
 

              Božena Němcová 

              https://www.youtube.com/watch?v=t2Wraumftbo 

 

 

Učivo pro 9.ročník 
 

Mluvnice 

Doplňovací diktát včetně interpunkce 

 
Černí baroni  - Pracoviště 

     Přijímač na -elené -oře u -epomuku skončil. Vojíni už věděl- jak se mají 

zachovat ab- se nedostal- do ro-poru s platným- řády a se zákony  a tak b-l-

uznáni schopným- nastoupit na v-mezené pracoviště. Stavb- v -eských –

udějovicích  -imperku  -anovicích -ad  -hlavou a jinde čekal- na jejich pomoc. 

     Po nezb-tné zdravotní selekci  při níž šlo do civ-lu někol-k dalších neduživců 

zůstal- v -epomuku trvale jen šoféři skladníci a strážní oddíl. Jinak b-l cel- prapor 

rozdělen do rot a připraven k plnění sv-ch čestných povi--ostí. 

     Janovice -ad -hlavou malé městečko nedaleko –latov  o němž b-lo na vy--ích 

m-stech rozhodnuto  že poroste do sláv-. Právě zde se začal- stavět rozlehlá 

kasárna. Cel- prostor b-l řádně oplocen a zajištěn proti nepřátelským 

rozvědkám. Uvnitř pak měl- pracovat kulaci  faráři a jiné podezřelé živl- což 

s ostražitostí a bdělostí značně kontrastovalo.  

https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ
https://www.youtube.com/watch?v=t2Wraumftbo


     Někol-k m-nut od pracoviště b-l další vojenský prostor. Mez- mal-m les-kem 

a potokem se krčil- malé dřevěné baráčky natřené khak- barvou. B-l- připraveny 

pro rotu poručíka Hamáčka která jistě v -anovicích sehraje v-znamnou a 

důstojnou rol- mladých budovatelů. 

 

Skladba: 

 

Urči významový poměr mezi souřadně spojenými větami a větnými členy 

Tu zprávu jsem nedostal, a proto jsem nepřišel. 

Dokoukám se na ten film a půjdu spát. 

Musím to stihnout včas, nebo bude průšvih. 

Nezpívám ve sboru ani nehraji na žádný hudební nástroj. 

Já jsem malý, ale šikovný! 

Nemračil se, dokonce se na mě i usmál. 

Straní se lidí, má totiž zjizvenou tvář. 

Buď já, nebo ty. 

Byla nemocná, chyběla tudíž ve škole. 

Byl sice nadaný, ale velice líný. 

Mluvil výborně nejen anglicky, ale dokonce i francouzsky. 

Zlobí se na tebe jednak maminka, jednak i otec 

 

Všestranný jazykový rozbor č.12 

/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  

- Zopakovat si řešení všech dosud vypracovaných testů 

 

Literární výchova 

 

Literatura: 

Přiřaď jméno spisovatele k jeho portrétu. Nestřílej od pasu, ale snaž se najít jeho fotografie 

na internetu a  detektivním srovnáváním ho správně určit!!! 

 

Abecedně seřazení autoři: 

Bezruč Petr 

Borovský Karel Havlíček 

Čapek Karel 

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


Čelakovský František Ladislav 

Erben Karel Jaromír 

Jirásek Alois 

Neruda Jan 

Nezval Vítězslav 

Tyl Josef Kajetán 

Vančura Vladislav 

Vrchlický Jaroslav 

Wolker Jiří 

 

Fotografie budou žákům daného ročníku zaslány jako samostatné přílohy 

 

„Klub filmového diváka“ 

- pro tento týden nic 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                


