
Český jazyk – samostudium – týden od 8.června do 12.června 

 

Milí sedmáci, osmáci, deváťáci,  

     máme před sebou poslední tři týdny samostudia, kterým ukončíme tuto velice 

netradiční a originální formu vzdělávání na dálku. Po dobu stávajících 11 týdnů jste 

plnili úkoly z českého jazyka a literatury, dopisovali jste si poznámky do svých 

sešitů, osvojovali si alespoň v základech učivo ze skladby, tvarosloví a pravopisu. 

Určitě toto zúročíte během příštího školního roku. Vám všem, kteří zadané úkoly 

vždy na jednotlivé týdny vypracovali a následně posílali ke kontrole, patří 

poděkování a uznání. Poděkování patří i vašim rodičům, kteří dohlíželi na plnění 

vašich úkolů. Postupem času jsme si zvykli na daný systém a neměli jsme žádné 

problémy. Pokud se přeci jen nějaké nesrovnalosti vyskytly, mohli jste se na mě 

kdykoli obrátit a vše jsme obratem vyřešili. 

    Bohužel ne všechny z vás mohu touto cestou pochválit. Uznání zaslouží jako celek 

9.třída. Byla jednoznačně nejkomplexnější a nejsvědomitější. Díky! Toto se ale nedá 

říci o některých žácích a žákyních ze 7. a 8.ročníku, kteří si patrně vyhlásili své 

soukromé tříměsíční prázdniny. Od některých z nich jsem za minulých 11 týdnů 

nedostal žádnou zpětnou vazbu /!!!/, od některých pak naprosto ojedinělou, i když 

jsem na neplnění povinností upozorňoval spolu se svými kolegy nejen je samé, ale i 

jejich rodiče. Svědčí to o jejich vztahu ke škole a jejich zodpovědnosti.  

    Zbývající tři týdny samostudia věnujeme komplexnímu procvičování pravopisu 

formou doplňovacích diktátů a pravopisných cvičení.  

 

                                                                                                   Mgr.Tomáš Cihlář 

 

 

 

 

 



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  

 

 

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 
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Učivo pro 7.ročník  

 

Mluvnice 

Doplňovací diktát /včetně interpunkce!!!/ 

 

Hoši od  B/bobří  řeky se zařizují 

/úryvek z knihy Jaroslava Foglara/ 

     Druhý den časně zrána se hoši dal- do práce. V-bal-l- p-l- a začal- kácet 

neužitečné strom-  určené ke stavbě tábora. Hromady dřeva se kup-l-  ale 

v hustém zarostlém lese to neb-lo ani znát. Občas si hoši své práce v-m-ňoval-  

ab- jim šl- lépe od ruky. 

     K poledni práce ustala a v kotl-ch se připravovala polévka  vařil- brambory a 

ohříval- konzerv-. Koupání v B/Bobří řece s p-sečnými břehy i dnem se hochům 

zdálo přímo báječné. Pirát tu ob--vil prav- rybářský ráj. 

     Vždy dva hoši stavěl- a zařizoval- si jeden společný stan. Trvalo to další dva 

dny než b-l- stany hotov-. Ale práce je  těšila protože si ji dělal- sam-. S p-chou 

hleděl- na své ruce před týdnem ještě mě--é a b-lé teď tvrdé s mozoly od 

rukojeti voz-ku i od p-l- a kladiva. 

 

 

 

Za mamutem 

/úryvek z knihy Josefa Augusty/ 

     Zb-tek jara rychle upl-nul a také krátké léto brz- m-nulo. Na severní straně až 

kdes- daleko na obzoru  v-val-l- se pojednou temné mraky. Hnal- se na všechny 

strany nad plochým- rov-nam- tundry – lišejníky  nad travnatou a křov-natou 

step- i nad zasmušil-m- prales-. 



     Když v-chřice přilétla -  šílenou prudkostí až v tato m-sta  lámala a v-vracela 

strom-  které se pod jejím s-lným náporem prohýbal- až k prasknutí  úpěl- a 

sténal- tisícerým- praskoty. Dlouho trval hrozný útok vzbouřeného ovzduší proti 

zem-. Pak se však v-chřice utišila a -  ocelově šedých mraků začal padat b-l- sníh. 

Závěje rostl- a přikryl- polámaný a zničený les. Zavál- i hluboké koryto potoka 

v jehož skr- naskr- zamrzl-ch bahnitých nánosech b-l pohřben zahynul- mamut. 

 

 

Literatura:  

Křížovka  

Bude zaslána jako samostatná příloha. Při luštění jednotlivých výrazů můžeš 

samozřejmě používat internet, „přítele na telefonu“ apod. 

Tajenku zašli spolu s ostatními úkoly! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učivo pro 8.ročník 

 

Mluvnice – procvičování pravopisu 

 

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  

 

 

 

 

 



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.  

     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. 

 

Pozor na interpunkci!!! 

 

Skladba 

 

Všestranný jazykový rozbor  

Tento týden bez 

 

 



DOPORUČUJI  KE STÁLÉMU  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 

 

Křížovka  

Bude zaslána jako samostatná příloha. Při luštění jednotlivých výrazů můžeš 

samozřejmě používat internet, „přítele na telefonu“ apod. 

Tajenku zašli spolu s ostatními úkoly! 
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Učivo pro 9.ročník 

 
 

Mluvnice 

Doplňovací diktát včetně interpunkce 

 
 

Chvála pravé chvíle 

/úryvek z knihy Miroslava Horníčka Dobře utajené housle/ 

 

     Některé události nastanou v pravé chv-l-. Pravá chv-le jim dodá váhy a v-

znamu. Učiní je velkým- a nezapomenutelným-. 

     Nejvhodnější chv-l- si v-bral jeden v-buch kamen v našem b-tě asi před 

deseti lety. B-l Š/štědrý den a b-la to ona chv-le  kdy je hospodyně hotova 

s přípravou sváteční Š/štědrovečerní večeře a kdy je očekáván příchod 

pozvaných hostů. Tehdy nastal ten v-buch. Ozvala se rána. B-dlel- jsme tenkrát 

v nejv---ím patře a já se -prvu domníval  že spadla střecha. Ale to již vstupoval- 

hosté a saze padal- dál. Nedá se říci  že padal-. Pohyboval- se  ale nikoli směrem 

dolů. Pohupoval- se sem a tam kroužil-  míjel- se  stoupal-  plul- vznášel- se  ale 

nepadal-. Jako b- věděl-  že jsou ve vzduchu V/vánoce chtěl- v něm b-t s nám- i 

ony. Také se větralo  čímž saz-  nev-m odkud přib-valo. 

     Měl- jsme ryb- polévku s černým drobením smaženého kapra se 

strouhaným- br-ketam-  černob-lé v-no a moučníky podobné kropenatým 

drozdům. K ránu již saz- poněkud ub-lo ale protože  zv-k si již oděl svou 

železnou košil- vstával-  hosté ráno od stolu a sahal- do kamen ab- si trochou 

čerstv-ch saz- v-lepšil- chuť ovoce  koňaku nebo dršťkové polévky. Poslední saze 

dopadl- k zem- někdy o V/velikonocích. 

 

 



Ciz- děti 

/úryvek se stejnojme--é knihy Jaromíry Kolárové/ 

 

     Vendulka se v-soukala ven - auta - aktovkou a síťovkou plnou dárků ani 

nezamávala a vzdorně zam-řila k Liborov-. V-padal žalostně  mžoural 

červenýma očima  cel- zkřehl- a poslední slunce mu procházelo velkým- boltci. 

Růžové a pokryté skvrnam- p-h připomínal- cizokrajné rostliny. 

     Vendulka nezazvonila  odemkla si. Očekávala to  ale neútulnost by-tu ji 

zdrtila. Pach připáleného chleba b-l překryt česnekem  Jeník si z hladu udělal 

top-nku. V nev-větraném b-tě b-lo chladno. Na zem- mez- cedníkem a 

sběračkou seděl Venoušek  ručku ve sklenici od marmelády. Pod jejím nánosem 

se -tratil obl-čej  vlas- i šatečky  jen nebesky modré oči přívětivě v-hlížel- z té 

spouště. Jeník se tím nevzrušoval  v nejte--ějším koutě hrál na housle. Noty na 

stojánku mohl stěží rozeznat ale hrál - divokým v-razem. 

     Vendulka věděla  že začne kolem sebe mlátit  když ho v-ruší  a tak jen rychle 

uhnula Venouškov-m ručičkám. Položila balíčky a v-svlékla se za otevřeným- 

dveřm- skříně. Vzala zamazané dítě do náručí. To jsme šp-nav-   nikdo nás 

nepřevlékne  nikdo neum-je  napapat nám nedají. 

 

 

 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.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 
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druhy vedlejších vět 
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Literární výchova 

Křížovka  

Bude zaslána jako samostatná příloha. Při luštění jednotlivých výrazů můžeš 

samozřejmě používat internet, „přítele na telefonu“ apod. 

Tajenku zašli spolu s ostatními úkoly! 
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