
Samostudium pro žáky 8. ročníku (týden od 16. do 20. 3.2020) 
 

- ČESKÝ JAZYK -  
 

1. Vyjádři poměr mezi hlavními větami. 

Čas kvapí, dejme se tedy do práce. 

Ruce měla upracované, ale tváře jí hořely nadšením. 

Znám Bratislavu dobře, vždyť jsem tam prožil dvoje prázdniny. 

Šli jsme už hodinu, konec lesa jsme však neviděli. 

Některé ovoce je nejen lahodné chuti, ale vyvolává i příjemnou vůni. 

Dlouhá cesta do Prahy se Kláře nelíbila, Praha ji však okouzlila. 

Druhý den jsem tatínka neviděla, byl totiž ve městě. 

Už máš zkoušku za sebou nebo se na ni teprve chystáš. 

Lilo jako z konve, ba i kroupy bubnovaly na střechu. 

Nerozuměl jsem matematice dobře, opisoval jsem tedy od spolužačky. 

Předmětem našeho obdivu nebyl nákladní automobil, nýbrž dílo našich konstruktérů. 

Venku svítí slunce, je hezký den. Jednak mě to nebaví, jednak jsem to už viděl.  
 
 

2. Spoj věty do souvětí, urči, která věta je hlavní a která vedlejší a urči druh souvětí: 
 
Dneska mám celé odpoledne trénink. Nemůžu k tobě přijít. 
 
Vyšplhali jsme se do příkré stráně. Sedli jsme si chvíli do trávy. Chtěli jsme si odpočinout. 
 
Přišel jsem domů. Zapnul jsem si počítač. Chtěl jsem vědět, jak dopadl včerejší zápas NHL. 
 
Přijel bych už včera. Nevěděl jsem o tom. 
 
Venku se setmělo. Začalo pršet. Šli jsme domů hrát kanastu. 
 
Vzpomněl jsem si na to. Zítra budu asi zkoušený z přírodopisu. 



 
Sestra myje nádobí. Já utírám prach v pokoji. 
 
Budu mít dobré vysvědčení. Dostanu nové kolo.  
 
 

3. Obsah věty jednoduché nahraď souvětím: 
 
Již před východem slunce byli všichni na nohou. 
 
Už se těším na naše příští setkání. 
 
Dřímající pes se najednou dal do zuřivého štěkotu. 
 
Po zazvonění musí být všichni žáci na svých místech. 
 
Prosil mě o radu. 
 
Při vysoké horečce ihned zavolejte lékařskou pohotovost. 
 
Kvůli jeho lhaní a podvodům už s ním nechci kamarádit. 
 
Při odchodu do školy nezapomeň zamknout dveře.  
 
 
Doplň příslovečné určení přirovnání  
     
Řve jako lev.     Bílý jako stěna.   

Mluví      sladký 

Plave      pilný 

Spí      lstivý 

Krade      kyselý 

Mlčí      pyšný 

Zpívá      hořký 

Roste      zelený 

Lije      zdravý       

 
 

4. Urči vedlejší věty. 

Je pozoruhodné, jak jsou štiky mrštné. 

Neřekl nám, kdy přesně přijedete. 

Přestože byla vánice, vydal se na vysokohorskou túru.  



Protože jsem byl nemocný, nemohl jsem se zúčastnit plaveckých závodů. 

Udělám to tak, jak si maminka přeje. 

Když je jasný den, je z dálky vidět Ještěd. 

Květiny, které jsou ve váze, jsou z naší zahrádky. 

Kuchař rychle připravil oběd, aby byl hotov do příchodu dětí. 

Když se kluci sešli, vydali se pouštět draka. 

Jakmila se setmělo, byly vidět první hvězdy. 

Těšíme se, že se brzy shledáme s našimi novými přáteli. 

Bylo by správné, abyste se přiznali. 

Vedoucí závodník odstoupil, protože měl poruchu motoru. 

Když jsem napsal úkol, mohl jsem jít bruslit. 

I když zámek povolil, nepodařilo se mu ho otevřít. 

Chlapci se usadili pod převisem skály, aby se ukryli před deštěm. 

Při hodu míčkem se ukázalo, že většina děvčat neumí házet daleko. 

Most slouží k tomu, aby se po něm dalo dojet na druhou stranu řeky. 

Aby se táta nevztekal u televize, poslala ho maminka na hokej. 

V minulosti byla voda řek tak čistá, že ji naši předkové mohli pít. 

5. Zvol si oblíbenou literární postavu a napiš o ní 10 až 15 vět. 


