
Český jazyk – samostudium – týden od 15.června do 19.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  

 

 

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/
mailto:tomas.cihlar1@gmail.com


Učivo pro 7.ročník  

 

Mluvnice 

Doplňovací diktáty /včetně interpunkce!!!/ 

 

Daleký výhled 

/úryvek z knihy Robinson Crusoe/ 

 

      Za času dešťů kdy ve dne v noci pršelo a neb-lo možno vycházeti ani na krok 

sedával- jsme s Pátkem při práci a já mu v-právěl o E/evropských krajinách a 

lidech a zvláště o své domov-ně. Zasvětil jsem ho do tajemstv- střelného prachu 

a jeho užívání což mu b-lo zábavou a dlouho tomu nechtěl rozum-t. 

     Velm- ho zajímalo v-právění o ztroskotané lodi. Mus-l jsme mu ukázat i místo 

kde uv-zla a b-la vlnam- rozb-ta. Nára--ě se divil  když jsme spolu  jednou došl- 

ke zb-tkům záchra--ého člunu  který jsem se kdys- marně pokoušel dostat na 

vodu. Dnes b-l již dávno zetlel-  rozpadl- a hol-m-  zčernal-m- žebry smutně trčel 

v p-sku. Pátek zb-tky pozorně prohlížel a na dlouho se zam-slel. Na otázku o 

čem přem-šl-  po chv-l- odpověděl: Já v-děl takov- člun jako nov- tam u nás 

doma. Obl-čej se mu ro—ářil oči mu plál- nadšením. Kdyb- měl křídla jistě b- se 

mi rozletěl k oněm končinám. 

     S údivem jsem ho pozoroval a neradoval jsem se. Ve své nedůvěře jsem ho 

často –koumal  ab-ch ho přistihl při m-šlenkách  z kterých jsem ho podezíral ale 

mé do--ěnky se nepotvrzoval-. 

 

 

 

 



Metráček   

/úryvek z knihy Stanislava Rudolfa/ 

 

     Odklusal- jsme - Hankou k vrhačskému kruhu. Někol-krát jsme hodil- koul- 

ab- se neřeklo že se chceme ulejvat ale v-c jsme sledoval- skup-nku hostůb kteří 

si prohlížel- stad-ón a –koumal- běžeckou dráhu. Pak přišl- k nám. Shýbla jsem 

se pro koul- a pak ji poslala ke značce devíti metrů. 

     Někteří se –hlukl- kolem m-- a dotíral- otázkam-. Nedokázala jsem jim 

vždycky odpovědět. Zeptala jsem se nejprve trenéra Skřivánka a jeho slova 

jsem překládala do F/francouzštiny. Pozval- m--  ab-ch je doprovázela při 

prohlídce stad-ónu. B-lo mi to příjemné. B-l- úžasně mil-  a pomáhal- m-- ve 

chv-l-ch  kdy jsem se dostávala na okraj bezedné propasti koncovek m-nulého 

času  napov-dal-  ale při všech těch potížích jsme si dovedl-  -dělit  že atlet-ka je 

jejich druhým životem. 

     Po dvou hodinách odjel-. Všichni jsme je v-provázel- a tiskl- si ruce. Na 

teplákovou bundu mi F/francouzka v tmav-ch brýl-ch připevnila mal- odznáček. 

 

 

Literatura:  

Křížovka č. IV a V. 

Budou zaslány jako samostatná příloha. Při luštění jednotlivých výrazů můžeš 

samozřejmě používat internet, „přítele na telefonu“ apod. 

Tajenky následně  zašli spolu s ostatními úkoly! 

 

 

 

 



Učivo pro 8.ročník 

 

Mluvnice – procvičování pravopisu 

/pozor na interpunkci!!!/ 

 

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. 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

Literární výchova 

 

Křížovky č. IV a V . 

Budou zaslány jako samostatná příloha. Při luštění jednotlivých výrazů můžeš 

samozřejmě používat internet, „přítele na telefonu“ apod. 

Tajenky zašli spolu s ostatními úkoly! 



Učivo pro 9.ročník 

 
 

Mluvnice 

Doplňovací diktát včetně interpunkce 

 
 

Dob-tí  S/severního pólu 

/úryvek ze hry  D/divadla  Járy Cimrmana/ 

      Nejce--ějším přínosem Cimrmanov- cesty do -rktidy b-l jeho objev sněžného 

člověka. Cimrman se s ním osobně setkal a pop-suje tohoto tvora jako 

samotářského  plachého savce  v-značujícího se v-přímenou chůz- po dvou 

zadních končetinách. 

     Ve srovnání se sněžným mužem spatřeným před lety v H/himalájích uvádí 

Cimrman některé  rozdíl-. Jeho A/arktický  druh má na  svém levém  boku 

poměrně v-raznou l-s-nu od častého op-rání levé ruky při rybolovu. Také 

vlasová pokrývka v-kazuje odl-šnosti. Zatímco u H/himalájského typu trčí vlas- 

od slechů směrem vzhůru /takzvaný „punk“/ polární odrůdě spl-vají vlas- dolů 

přes uši a uprostřed lebky jsou rozděleny pěšinkou. V-světlením jsou odl-šné 

povětrnostní podmínky. Punk je -působen tím že H/himalájský muž často trp- 

větry vanoucím- -dola nahoru polární sněžný muž vzdoruje větrům vanoucím 

proti jeho skloněné šíji. 

    V-razný je i rozdíl ve vel-kosti. Himalájští badatelé přisuzují svému sněžnému 

muži v-šku desetiletého chlapce. Cimrman tvrdí že jeho sněžný muž má v-šku 

chlapce jedenáctiletého. 

 

 

Knoflíková válka 

/úryvek z knihy Louise Pergauda/ 

 



   Příprava b-tevního plánu netrvala nikdy dlouho. O v-tězstv- rozhodoval- 

nejčastěji osobní statečnost a bojov- zápal.  

     Uprostřed  přímo pod dubem  stál Janek  úplně schovaný za kmenem 

mohutného stromu a v-strkoval jen svou střapatou hlavu. S chvějícím- se rty 

sledoval pohyby nepřítele  připraven dát povel k útoku. A najednou z jeho hrdla 

zazněl jako v záchvatu šílenstv- ohniv- povel: Pal! Kupředu! Kupředu! 

    Překvapení zděšení hrůza a pan-ka se postupně zmocňoval- Prckov- tlup- 

která se doslova děsem bez sebe dala na útěk před nebe-pečím které vzrůstalo 

každou vteřinu. Dlouhým- skoky uháněl- k ochra--ému lesu. 

     Janek stále v čele mával šavlí  jeho s-lné nahé paže gest-kuloval-  jeho 

šlachov-té nohy ho nesl- dvoumetrov-m- skoky dál a dál. Celá jeho armáda 

ničím neomezovaná a šťastná že se může zahřát  pádila za ním a už se špičkam- 

svý-h kop- a oštěpů skoro dotýkala zadků nepřátel kteří konečně dob-hal- 

k ochra--ému příkopu. Už je mohl- i přetáhnou klackem. 

 

 

 

              

      

Literární výchova 

Křížovky č. IV a V 

Budou zaslány jako samostatná příloha. Při luštění jednotlivých výrazů můžeš 

samozřejmě používat internet, „přítele na telefonu“ apod. 

Tajenky zašli spolu s ostatními úkoly! 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

                


