
Český jazyk – samostudium – týden od 1.června do 5.června 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Učivo pro 7.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-  . 

 

A ještě jeden diktátek na zopakování velkých písmen. 

 

Pražské jaro 

     Mezinárodní  hudební fest-val  P/pražské J/jaro  je prav-delnou  přehlídkou 

v-nikajících světov-ch umělců a s-mfon-ckých orchestrů. Koná se každoročně 

v P/praze od 12.května  v den v-ročí úmrtí  B/bedřicha S/smetany Č/českého 

národního hudebního skladatele.   První ročník se konal v roce 1946 pod 

záštitou P/prezidenta Č/české R/republ-ky E/edvarda B/beneše při příležitosti 

50.výročí založení Č/české F/filharmonie. Organ-zační v-bor b-l tehdy sestaven 

z v-znamných osobností Č/české hudby. Od roku 1952 je fest-val zahajován c-



klem S/smetanových s-mfon-ckých básní M/má V/vlast. Jedná se o c-klus 

inspirovaný Č/českou h-stor-í. Jednotl-v-m- částm- jsou V/vyšehrad V/vltava 

Š/šárka Z/z  Č/českých L/luhů a hájů T/tábor a B/blaník. Zdá se až neuvěřitelné 

že toto vrcholné dílo Č/českého romant-smu zkomponoval autor jako nesl-šící. 

Má V/vlast b-la vůbec první nahrávkou kterou zaznamenala Č/česká 

F/filharmonie na gramofonovou desku. Zahajovací koncert P/pražského J/jara 

obv-kle prob-há ve S/smetanově s-ni  O/obecního D/domu v P/praze. Fest-val 

P/pražské J/jaro také pečuje o mladé interprety. Stejnojme--á interpretační 

soutěž b-la založena rok po vzniku fest-valu.  

Vyber u jednotlivých výrazů vždy z nabídky velké či malé písmeno, tam kde je 

pomlčka doplň klasicky i/y a nezapomeň také na doplnění interpunkce! 

 

Skladba: 

Nové učivo: 

Vedlejší věta doplňková 

- 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 

 

 

Procvičování probraného učiva 

Označ věty hlavní /VH/   a věty vedlejší /VV/ a urči druh VV 

 

Postupuj tak, jak je uvedeno v návodu. 

Ačkoli je teprve šest hodin, musíme už svítit. 

Zdálo se, že ho nikdo nepřemůže. 



Šel, kam ho oči vedly. 

Jestliže mě tam rodiče uvidí, bude doma zle. 

Musíme si pospíšit, aby nám autobus neujel. 

Krakonoš mu dal tolik zlata, kolik unesl. 

Sledovali jsme letadlo, jak přistává. 

Dostal jsem dárek, který mi udělal velkou radost. 

Předpokládal jsem, že ten film dávají dnes. 

Až napíšeš úkoly, přijď za mnou. 

Nechodím na obědy, poněvadž jsem ztratil stravenky. 

 

Doporučení: 

ŠKOLA S NADHLEDEM 

 
- https://www.skolasnadhledem.cz/ 

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

 
- Druhy vedlejších vět 

 

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

 

Literatura:  

Klub filmového diváka: 

 

 

 

 

 

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


Učivo pro 8.ročník 

 

Mluvnice – procvičování pravopisu 

 

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 

 

 

 

 

 

 



A ještě jeden diktátek na zopakování velkých písmen. 

 

Pražské jaro 

     Mezinárodní  hudební fest-val  P/pražské J/jaro  je prav-delnou  přehlídkou 

v-nikajících světov-ch umělců a s-mfon-ckých orchestrů. Koná se každoročně 

v P/praze od 12.května  v den v-ročí úmrtí  B/bedřicha S/smetany Č/českého 

národního hudebního skladatele.   První ročník se konal v roce 1946 pod 

záštitou P/prezidenta Č/české R/republ-ky E/edvarda B/beneše při příležitosti 

50.výročí založení Č/české F/filharmonie. Organ-zační v-bor b-l tehdy sestaven 

z v-znamných osobností Č/české hudby. Od roku 1952 je fest-val zahajován c-

klem S/smetanových s-mfon-ckých básní M/má V/vlast. Jedná se o c-klus 

inspirovaný Č/českou h-stor-í. Jednotl-v-m- částm- jsou V/vyšehrad V/vltava 

Š/šárka Z/z  Č/českých L/luhů a hájů T/tábor a B/blaník. Zdá se až neuvěřitelné 

že toto vrcholné dílo Č/českého romant-smu zkomponoval autor jako nesl-šící. 

Má V/vlast b-la vůbec první nahrávkou kterou zaznamenala Č/česká 

F/filharmonie na gramofonovou desku. Zahajovací koncert P/pražského J/jara 

obv-kle prob-há ve S/smetanově s-ni  O/obecního D/domu v P/praze. Fest-val 

P/pražské J/jaro také pečuje o mladé interprety. Stejnojme--á interpretační 

soutěž b-la založena rok po vzniku fest-valu.  

Vyber u jednotlivých výrazů vždy z nabídky velké či malé písmeno, tam kde je 

pomlčka doplň klasicky i/y a nezapomeň také na doplnění interpunkce! 

 

 

 

 



Skladba 

Přístavek – procvičování: 

Najdi a podtrhni nebo barevně označ ve větách přístavky a doplň čárky 

 

Babičku nejznámější dílo Boženy Němcové ilustrovalo mnoho našich malířů.  

Ostravou městem horníků protéká řeka Ostravice. 

Jan Hus kazatel byl upálen v Kostnici. 

V Českém Krumlově městě ležícím na řece Vltavě jsme v zámeckém parku zhlédli 

Lucernu Jiráskovu divadelní hru s pohádkovými motivy. 

Na Sněžku nejvyšší horu České republiky můžeme vyjet i lanovkou. 

Na letní tábor pojedu s Honzou mým nejlepším kamarádem. 

Jan Žižka slepý vojevůdce prý žádnou bitvu neprohrál. 

Sousedův pes velký německý ovčák se dal do zuřivého štěkotu. 

Tělo kosatky velkého delfína je přizpůsobeno rychlému pohybu ve vodě. 

 

Urči správně druh vedlejší věty: 

 

a/   Díval se, jak kočka právě  loví myš.    

b/   Díval se na kočku, která loví právě myš. 

c/   Díval se na kočku, jak právě loví myš. 

 

 

 

 



Nové učivo – souvětí podřadné a souřadné 

Poznámky budou žákům zaslány jako samostatná příloha. Ti si je přepíší do školních sešitů, 

následně oskenují a pošlou ke kontrole 

 

Všestranný jazykový rozbor  

Tento týden bez 

 

DOPORUČUJI  K PROCVIČOVÁNÍ 

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 

 

Literární výchova 

Tento týden bez 

 

Klub filmového diváka: 

Tento týden bez 

 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
https://www.skolasnadhledem.cz/game/601
https://www.skolasnadhledem.cz/game/570


Učivo pro 9.ročník 

 
 

Mluvnice 

Doplňovací diktát včetně interpunkce 

 
Dobrodružství Toma Sawyera 

     V půl deváté poslala teta Polly Toma a Sida jako obv-kle spát. Odříkal-  

modlitb- a Sid za malou chv-l-  usnul.   Když se Tomov- zdálo že už mus-  brz- 

začít sv-tat  sl-šel hodiny. B-l-  teprve desátou. Zmocnilo se ho zoufalstv-.  Nerv- 

s-  žádal-  ab-  se obracel v postel- z boku na bok  ale bál se  že b- probudil Sida.  

Ležel tedy nehnutě a díval se upřeně do tm- . Oz-valo se tikání hodin a stalo se 

neodb-tným. Staré trám- začal- záhadně praskat. Schody začal-  slabě vrzat. 

Potom odkuds- z dálky stouplo k nočnímu neb- v-tí psa.  Tom trpěl muka. Bránil 

se spánku ale začal nechtěně podřimovat. Konečně hodiny odb-l- jedenáctou. 

Tom v-skočil a v jediné m-nutě b-l oblečen.  

     Pod oknem už čekal Huckleberry Finn. Společně se v-dal- na cestu a zm-zel- 

ve tmě. Za půl hodiny se už oba  brouzdal- v-sokou trávou a divokým b-l-m na 

hřb-tově. Všechny staré hrob- b-l- propadlé a na hřb-tově neb-l ani jediný 

kame—ý náhrobek. Červotočivé dřevěné desky s obl-m- vršky vrávoral- nad 

hrob-  hledajíce opory. Slab- v-tr naříkal v korunách stromů a Tom se bál ab- to 

neb-l- duchové zemřel-ch. Hoši mluv-l- jen málo neboť noční doba tajuplné 

místo tíživá atmosféra a ticho je tísnil-. Našl- nov- čerstvě navršený hrob který 

hledal- a uchýl-l- se pod ochranu tří velkých jilmů které tu rostl-. Pak mlčky 

čekal- .  Vzdálené sov- houkání b-lo jediným zvukem jenž rušil mrtvé. Tomov- 

m-šlenky b-l- čím dál tím tísnivější. Musel prostě v-nutit nějakou konverzaci. 

Řekl šeptem  M-sl-š Hucku že to těm mrtv-m nevadí že jsme tady 



 

A ještě jeden diktátek na zopakování velkých písmen. 

 

Pražské jaro 

 

     Mezinárodní  hudební fest-val  P/pražské J/jaro  je prav-delnou  přehlídkou 

v-nikajících světov-ch umělců a s-mfon-ckých orchestrů. Koná se každoročně 

v P/praze od 12.května  v den v-ročí úmrtí  B/bedřicha S/smetany Č/českého 

národního hudebního skladatele.   První ročník se konal v roce 1946 pod 

záštitou P/prezidenta Č/české R/republ-ky E/edvarda B/beneše při příležitosti 

50.výročí založení Č/české F/filharmonie. Organ-zační v-bor b-l tehdy sestaven 

z v-znamných osobností Č/české hudby. Od roku 1952 je fest-val zahajován c-

klem S/smetanových s-mfon-ckých básní M/má V/vlast. Jedná se o c-klus 

inspirovaný Č/českou h-stor-í. Jednotl-v-m- částm- jsou V/vyšehrad V/vltava 

Š/šárka Z/z  Č/českých L/luhů a hájů T/tábor a B/blaník. Zdá se až neuvěřitelné 

že toto vrcholné dílo Č/českého romant-smu zkomponoval autor jako nesl-šící. 

Má V/vlast b-la vůbec první nahrávkou kterou zaznamenala Č/česká 

F/filharmonie na gramofonovou desku. Zahajovací koncert P/pražského J/jara 

obv-kle prob-há ve S/smetanově s-ni  O/obecního D/domu v P/praze. Fest-val 

P/pražské J/jaro také pečuje o mladé interprety. Stejnojme--á interpretační 

soutěž b-la založena rok po vzniku fest-valu.  

Vyber u jednotlivých výrazů vždy z nabídky velké či malé písmeno, tam kde je 

pomlčka doplň klasicky i/y a nezapomeň také na doplnění interpunkce! 

 

 



Skladba: 

 

Urči správně druh vedlejší věty: 

a/   Díval se, jak kočka právě  loví myš.    

b/   Díval se na kočku, která loví právě myš. 

c/   Díval se na kočku, jak právě loví myš. 

 

Najdi a podtrhni nebo barevně označ ve větách přístavky a doplň čárky 

 

Babičku nejznámější dílo Boženy Němcové ilustrovalo mnoho našich malířů.  

Ostravou městem horníků protéká řeka Ostravice. 

Jan Hus kazatel byl upálen v Kostnici. 

V Českém Krumlově městě ležícím na řece Vltavě jsme v zámeckém parku zhlédli 

Lucernu Jiráskovu divadelní hru s pohádkovými motivy. 

Na Sněžku nejvyšší horu České republiky můžeme vyjet i lanovkou. 

Na letní tábor pojedu s Honzou mým nejlepším kamarádem. 

Jan Žižka slepý vojevůdce prý žádnou bitvu neprohrál. 

Sousedův pes velký německý ovčák se dal do zuřivého štěkotu. 

Tělo kosatky velkého delfína je přizpůsobeno rychlému pohybu ve vodě. 

 

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. 

 

Všestranný jazykový rozbor  

Tento týden bez 

 

 Pravopis   

Procvičíme pravopis velkých písmen on-line – na níže uvedených odkazech je spousta 

diktátů a pravopisných cvičení různé obtížnosti 

https://www.pravopisne.cz/2012/08/velka-pismena-souhrnne-cviceni-4-19/ 

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/ 

 

DOPORUČUJI! 

ŠKOLA S NADHLEDEM 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

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

 

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

https://www.pravopisne.cz/2012/08/velka-pismena-souhrnne-cviceni-4-19/
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/
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 

                   

Literární výchova 

 

„Klub filmového diváka“ 

Josef Škvorecký – Tankový prapor 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ96NFH59-0 
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