
Český jazyk – samostudium – týden od 11.května do 15.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!!!/ 

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. 
 
 

 

 

 



Skladba: 

 

Vyhledej ve větách přívlastky shodné a neshodné a označ je /PKS a PKN/ 

 

Pohled z okna byl opravdu krásný. 

Náš pes nemá rád sousedovu kočku. 

Na bílém sněhu byly vidět čerstvé stopy lišky. 

Na kuchyňském stole stála láhev mléka. 

V tomto závodě skončil Petr na druhém místě. 

V létě k nám přijede na návštěvu naše tetička z Ameriky. 

Můj kamarád Pavel bydlí v nedaleké vesnici. 

Pobyt v nemocnici byl velmi dlouhý. 

Ten dům byl postavený teprve v nedávné době. 

Boty z kůže jsou velice odolné. 

Na zelené louce se pásly bílé ovce a strakaté krávy. 

 

Nové učivo: 

Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný 

- 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 

 

 

Literatura:  

 

Ota Pavel 

 

Klub filmového diváka: 

7.ročník  -  Ota Pavel – Smrt krásných srnců  - obsah knihy 

https://www.youtube.com/watch?v=WCDVUSKQDC8 

Doporučuji stáhnout si celý film /např. z Ulož to/ a zhlédnout ho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
https://www.skolasnadhledem.cz/game/570
https://www.youtube.com/watch?v=WCDVUSKQDC8


Učivo pro 8.ročník 

 

Mluvnice 

Doplňovací diktát – pravopis velkých písmen, 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 znamenat. 

 

Nové učivo: 

Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a větami – 

poměr příčinný  a důsledkový 

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/game/570 

 

Všestranný jazykový rozbor č.12 

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

 

 Pravopis  

– jednotlivé gramatické jevy na     www.skolasnadhledem.cz                 

 

Literární výchova 

Božena Němcová – poznámky budou zaslány jako samostatná příloha – přepsat do 

sešitů 

 

Klub filmového diváka: 

8.ročník  

             Božena Němcová – Babička – 1.díl – určitě si film pustit! 

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

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
https://www.skolasnadhledem.cz/game/601
https://www.skolasnadhledem.cz/game/570
http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Jt-rIlieRaw


Učivo pro 9.ročník 
 

Mluvnice 

Doplňovací diktát včetně interpunkce 

 
 

Černí baroni – Ráj vepřů 

     Pod skalou na níž se krčil -elenohorský zámek b-la malá planina porostlá 

kopřivam- a ohraničená drátěným plotem. Do této ohrady nyní vstoupil Kefalín 

a rozhlédl se kolem. B-lo tu nevl-dno ale be-pečno. V rohu ohrady stál chl-vek 

ob-vaný třem- v-chrtlým- vepři kteří se v této chv-l- podobal- sp-še jezevčíkům. 

Nespokojeně pochrochtával-  kv-čel- a marně se snažil- sv-m-  rypáky v-vrátit 

dv-řka svého ob-dl-. V této f-z-cké kond-ci b- zřejm- neproraz-l- ani bal-cí pap-r. 

     Také slepice patřil- k tomuto m-n-aturnímu hospodářství-. Kurník měl- pod 

střechou chatky ale zdaleka ne všechny ho používal-. Žil- zde polodivoce vejce 

zanášel-  kam je napadlo a s obzvláštním gustem honil- mez- kopřivam- m-ši 

které se tu také dost rozmohl-.  

    Kefalín se v-dal směrem k příb-tků vepřů. Se špatně utajovaným- obavam-

otevřel dv-řka chl-vku. Vepříci radostně zakv-čel- jako střel- v-raz-l- kupředu 

podraz-l- svému novému vládci nohy a ukryl- se mez- kopřivam-. Kefalín brz- 

pochop-l  že nemá sm-sl honit je –pátky  neboť b- to byla -cela zb-tečná práce. 

 

 

 

 



Skladba: 

 

Všestranný jazykový rozbor č.9 

/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 

2.světová válka v literatuře 

Ladislav Mňačko  

- poznámky budou zaslány jako samostatná příloha – přepsat do sešitů 

 

 

 

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


„Klub filmového diváka“ 

- Ladislav Mňačko – Smrt si říká Engelchen – určitě se na celý film podívat 

- https://www.youtube.com/watch?v=JXzFta0s3YM 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                

https://www.youtube.com/watch?v=JXzFta0s3YM

