
Český jazyk – samostudium – týden od 25.května do 29.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 

 

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 

 

Učivo pro 7.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. 

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


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: 

Rozliš barevně zdůrazněné přívlastky několikanásobné a postupně rozvíjející 

 

Gibraltar je poslední evropská kolonie. 

V místech s dostatkem vody jsou ovocné, květinářské a zelinářské zahrady. 

Londýn je významným obchodním střediskem. 

Je rovněž křižovatkou železniční, silniční, letecké a námořní dopravy. 

Monako je druhý nejmenší stát v Evropě. 

V České republice je hustá železniční síť. 

V Nizozemsku je průmysl potravinářský, elektrotechnický, chemický a textilní. 

Proslulé je pěstování tulipánů, gladiol a hyacintů v okolí Haarlemu. 

Byl to silný, svalnatý a opálený chlapík. 

Druhá světová válka přinesla milióny obětí. 

Praha je naše hlavní město. 

V pražské zoologické zahradě vybudovali nový výběh pro lvy. 

 



Nové učivo: 

Doplněk 

- 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:  

William Kotzwinkle 

Klub filmového diváka: 

7.ročník  -  William Kotzwinkle – E.T.Mimozemšťan 

Stáhnout si film např. z „Ulož to“ 

 

Učivo pro 8.ročník 

 

Mluvnice 

Dva kratší doplňovací diktáty  

Osada Havranů 

     Noční tišinou zaznělo vzdálené vlčí v-tí.  Kňučák se v chatě převal-l  

na lů-ku a  za  chv-l-   v-skočil.  Popadl kame---ou sekyru  a  v-lezl ven.  

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
https://www.skolasnadhledem.cz/game/570
https://www.youtube.com/watch?v=deLBnY49W-w


Vlci patrně  b-hají  okolo osady a jejich  v-tí  se oz-vá  brz-  tu   brz-  

tam.   Chv-lem-  se m-hl-  oba ps-  mez-   chatrčem-.  Kňučák vzal  -   

ohniště ohořelé poleno  šel  s ním  k dob-tčí   ohradě   a  zapál-l   

připravenou  kupku  dříví   ab-   se   osv-tilo   vě---í  prostranstv-.  Vlci 

ucouvl-.  Na  druhé straně  ale b-la  mela.   Ps-  se tam   rval-   s vlky.  

Zuřiv-  štěkot  a  v—teklé  v-tí  burcoval-  osadu  ze spánku. 

Rozdivočel-  vlci  podnikl-   na  osadu  náhl-  útok.  Jako šíp-   se  m-

hal-  přes osvětlené  prostranství  a útočil-   zběsile  na  vše   co  b-lo  

živé. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 



Skladba 

Nové učivo: 

Přístavek 

- poznámky budou žákům 8.ročníku zaslány jako samostatná příloha na jejich uvedené 

mailové adresy, žáci si poznámky přepíší do svých školních sešitů    /naskenované mi 

je pošlou ke kontrole 

 

Urči významový poměr mezi souřadně spojenými větnými členy 

 

Já jsem malý, ale šikovný. 

Dáš si jahodovou nebo vanilkovou zmrzlinu. 

Rak je vzácný, tudíž chráněný živočich. 

Zlobí se na tebe jednak tatínek, jednak maminka. 

Dobře se bavili nejen mladí, ale i staří. 

Mluvil příliš rychle, a proto nesrozumitelně. 

Odpoledne máme hodinu fyziky a chemie. 

Narodil se jim chlapec, či děvče? 

Bylo teplé, tedy příjemné počasí. 

Zpíval rád, leč falešně. 

Koukal hned nalevo, hned napravo. 

Gratulovali mi nejen spolužáci, ale i učitelé. 

Tento živočich žije buď v trávě, nebo v korunách stromů. 

Na zahradě kvetly červené, žluté, modré, fialové a bílé květiny. 

Učivo vykládal sice stručně, avšak výstižně. 



 

 

 

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.47 

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

 

 Pravopis  

– jednotlivé gramatické jevy na     www.skolasnadhledem.cz                 

 

Literární výchova 

Tento týden bez 

 

Klub filmového diváka: 

Božena Němcová – Babička – 2.díl – určitě si film pustit! 

https://www.youtube.com/watch?v=ie-iOE4ekBA 

 

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=ie-iOE4ekBA


Učivo pro 9.ročník 

 
 

Mluvnice 

 

Doplňovací diktát včetně interpunkce 

 
Pan notář  /z povídky Bohumila Hrabala/ 

 

     Po poledni vzal pan notář hůl a v-šel si. Když kráčel od ml-na k mostu  

předejela jej dvojice na dvojitém b-c-klu. To si v-jel- o polední pauze dva bratři 

trafikanti  co prodával- tabák a nov-ny u divadla. Jeden b-l slep-  ten seděl 

vzadu  druhý  ten v-doucí seděl vpředu. Pan notář když ještě kouřil  rád si 

kupoval v jejich traf-ce  c-gára. Rád se díval  jak slepec hmatem ovládal traf-ku  

jak vždy sklonil hlavu do okýnka a pozdravil  Dobrý den  pane notáři. A teď ti 

dva traf-kanti šlapal- podle řeky  ještě jednou se pohyboval-  jejich obraz-  

vzhůru nohama v kl-dné vodě  teď  jejich hlav- zm-zel-  pod sukněm- větv-  l-p.  

Nohy traf-kantů dupal- do pedálů jak spřažené náprav-  lokomot-v-    jak nějaký 

fantast-cký stroj o čtyřech kolech. 

     Pan notář se díval a pom-sl-l si  co kdyb-  se ti dva traf-kanti jednou tak op-l- 

a posadil- se  na  ten svůj  tuplovaný b-c-kl obráceně. Ten slep-  dopředu a ten 

v-doucí dozadu. Kampak b- tak asi dojel-?  Teď pan notář sestoup-l k řece  po 

kame--ých schůdcích přešel kolem traf-ky  ve které vždy v-dával tref-kantov- 

ruce  které spočíval- u okénka na stolečku   ruce válečného inval-dy který b-l 

sežehnut ohňometem a který za to dostal řád a traf-ku 

 



Skladba: 

 

Urči významový poměr mezi souřadně spojenými větnými členy 

Já jsem malý, ale šikovný. 

Dáš si jahodovou nebo vanilkovou zmrzlinu. 

Rak je vzácný, tudíž chráněný živočich. 

Zlobí se na tebe jednak tatínek, jednak maminka. 

Dobře se bavili nejen mladí, ale i staří. 

Mluvil příliš rychle, a proto nesrozumitelně. 

Odpoledne máme hodinu fyziky a chemie. 

Narodil se jim chlapec, či děvče? 

Bylo teplé, tedy příjemné počasí. 

Zpíval rád, leč falešně. 

Koukal hned nalevo, hned napravo. 

Gratulovali mi nejen spolužáci, ale i učitelé. 

Tento živočich žije buď v trávě, nebo v korunách stromů. 

Na zahradě kvetly červené, žluté, modré, fialové a bílé květiny. 

Učivo vykládal sice stručně, avšak výstižně. 

 

 

Všestranný jazykový rozbor č.39 

/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 

                   

Literární výchova 

Josef Škvorecký – život a dílo 

- poznámky budou žáků 9.ročníku zaslány jako samostatná příloha – poznámky přepsat do 

sešitu „Literatura“ – následně oskenovat a poslat ke kontrole 

 

„Klub filmového diváka“ 

Josef Škvorecký –Zločin v dívčí škole 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxb_9_UlGl8 

 

 

 

 

 

 

  

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.youtube.com/watch?v=Hxb_9_UlGl8


 

 

 

 

 

                


