
PŘÍPRAVA – ČESKÝ JAZYK – 8. ROČNÍK 
Milí žáci, 
Nejprve bych Vás chtěl všechny srdečně pozdravit a popřát vám pohodové dny. Vím, že situace stále není ideální, ale 
my se společně nedáme!  
Abychom byli připraveni na bezproblémový návrat do školy a nevypadli jsme z rytmu, posílám Vám pracovní list, 
který se váže na opakování již probraného učiva. 
Prosím, abyste tento pracovní list vzali jako procvičování, které nemusíte splnit během jednoho dne, dané úkoly si 
můžete rozložit. Pokud bude chtít úkol zkontrolovat, případně cokoliv konzultovat, obraťte se na mě prostřednictvím 
e-mailu josef.karhan@zsbrezenecka.cz 
 
 
 
 
Mocnému králi začalo vadnout srdce, protože se rmoutil nad tím, že nemá ptáka Ohniváka, po kterém tolik toužil.  
 
 
1. Urči slovní druhy, vycházej z věty: 
Králi   se   nad   tím   že   kterém 
 
 
3. Urči mluvnické kategorie u slov, vycházej z věty: 
králi 
toužil 
 
4. Proveď rozbor souvětí (vyznač větu hlavní, druh vedlejších věty, souvětí) DODRŽUJ POSTUP!  
 
5. Utvoř od slovesa dívat se: 
1.os., č.mn., zp.podmiň.min.: 
3.os., č.mn., zp.podmiň.přít.: 
 
6. Urči do textu větné členy: 
 
Zkušený řidič rychle musel spravit prasklou duši. 
 
Zaoceánská loď byla plná výletníků. 
 
Na jaře kvetou fialky. 
 
 
7. K daným slovům vymysli antonyma: 
noc   tam   pečlivý    ticho 
 
 
8. Napiš synonyma: 
Táta   naříkat    dívat se    obydlí 
 
9. Označ věty hlavní a vedlejší, urči druh vedlejší věty: 
 
Zkušený lovec nám vykládal, že se v pralese opravdu bál. 
 
Kdo druhým pomáhá, určitě se může spolehnout v těžké chvíli na pomoc druhých. 
 
Procestoval pro něj tajemné země, které ho už dlouho lákaly. 
 
Kdybych se řádně připravil, určitě bych dostal lepší známku. 
 
Přestože patřila k nejlepším kuchařkám v okolí, dnes se jí oběd nepovedl. 
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10. Správně doplň y/i, je/ě, mně/mě, s-, z-, vz-, -n-, -nn-: 
Živá b…tost, s…rény ho váb…l… sv…m …pěvem, s…pké surov…ny, ra…í …távání, bouřl…v… potlesk, os…kov… háj, 
odp…kaný trest, v…ko…ý stroj, kame…ý p…l…ř, zvědav… osl…ci, zatkl… králov… rádce, p…skne na ps…, nezapom…l si 
ob…dnat v......ou klobásu, …hromážděné důkaz…, slavné chv…le v…prchal…, zanikl… statek, …kušební p…lot, třp…tivé 
drahokam…, v…s…lání historického f…lmu, zap…ná rádio, pod přev…sl…m… větvem… v…růstal l…šejník, lev… 
varha…ík  
 
 
11. Přepiš správně text:  
Chystáme se na VELIKONOCE. Je velmi zajímavé prožít VÁNOCE na NOVÉM ZÉLANDĚ a na COOKOVÝCH 
OSTROVECH. Prochodil MALOU FATRU, NÍZKÉ TATRY a VYSOKÉ TATRY. 
Rád jezdím do LUŽICKÝCH HOR. Učil se o ZLATÉ BULE SICILSKÉ. Zašel na OBECNÍ ÚŘAD. Večeřeli v RESTAURACI U 
ZLATÉ HUSY v JINDŘICHOVĚ HRADCI. Pro potvrzení musel zajít na MĚSTSKÝ ÚŘAD v KUTNÉ HOŘE. Studoval 
UNIVERZITU KARLOVU.  
 


