
Český jazyk 8 

classroom: 3j4oqqd 

online hodina Čj: https://meet.google.com/kna-tkem-adw (ve čtvrtek 7.4. a 14.4.) 

e-mail: borusikova@zszbuch.cz 

Kdo nemá jiné možnosti, může si pro vytištěné zadání přijít do školy (po-pá 8.00-9.00) 

 

Upozornění: Někteří žáci neodevzdávají vypracované úkoly. Prosím o nápravu: 

Učebnice str. 85/1 – nemusíte přepisovat do sešitu, stačí spojit písmena a čísla.  

PS s. 39/5 + PL (souvětí souřadné – grafický rozbor), tento PL znovu přikládám (lze jej vypracovat i 
v classroomu) 

Hotovou práci mi prosím pošlete co nejdříve, abych věděla, jak zvládáte učivo.  

  

Nové učivo 

Mluvnice 

Zopakuj si, jaký je rozdíl mezi souvětím souřadným a podřadným (sešit), pak si své znalosti ověř: 

www.skolasnadhledem.cz kód 448 051 Souvětí souřadné a podřadné 1 

      Souvětí souřadné a podřadné 2 

Literatura 

Zápis do sešitu: 

Realismus (2. polovina 19. století) 

- pravdivý a objektivní obraz skutečnosti 

- román (typický žánr) 

- typizace (určitá postava reprezentuje obecně určitý povahový typ člověka) 

Práce s textem – přiložený PL 

 

 

 

 

https://meet.google.com/kna-tkem-adw
mailto:borusikova@zszbuch.cz
http://www.skolasnadhledem.cz/


Souvětí souřadné – grafický rozbor 

Podtrhni spojovací výraz, urči vzájemný poměr vět souřadně spojených, nakresli graf. (Kdo nemůže 
tisknout, napíše jen písmeno a poměr mezi větami.) 

Příklad: Nerad ořechy louská, rád však jadérka chroustá.                 poměr odporovací 

a) Se lží můžeš obědvat, ale do večeře nevydrží. 

 

 

b) Nechoď po vychozených cestách, nebo sklouzneš. 

 

 

c) Buď si cestu našel, nebo si ji udělal. 

 

 

d) Neporadili mu, ba smáli se mu do očí. 

 

 

e) Četl si, a proto mi neodpovídal na otázky. 

 

 

f) Znal film dobře, neboť ho viděl čtyřikrát. 

 

g) Hned byl mezi stromy, hned byl v houštině. 

 

h) Venku se setmělo, ba dokonce začaly padat kroupy. 

 

i) Neměla čas, tedy se to nenaučila. 

 

j) Začalo sněžit a vítr se utišil. 



Literatura – REALISMUS – Velká Británie               

Charles Dickens: Oliver Twist 

1. Které slovo nejspíše patří na vynechané místo v textu? 

2. Vyber, kterou událost ukázka popisuje. 

a) Oliverův příchod do sirotčince.             b) Oliver byl předvolán k soudu.             c) Olivera zavřeli do vězení. 

 

3. Uspořádej části textu č. 2 tak, jak jdou správně za sebou.                                     

4. Vypiš z ukázky č. 2 všechny předměty, které se užívají k jídlu a přípravě pokrmů.  
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

5.  Zaškrtni informace, které vyplývají z textu č. 2.                           6. Spoj čarou synonyma.                                                            

 

   

        

  

 

   

 Literatura – REALISMUS – Francie                         

Honoré de Balzac: Otec Goriot 

2. Vyber přísloví, která se nejvíce hodí                  3. Která forma odpovídá promluvě? 

    k popisované situaci.           a) monolog          

    a) Zadarmo ani kuře nehrabe.         b) dialog   

    b) Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.                c) er forma 

    c) Jak si kdo ustele, tak si lehne.                               d) ich forma 

    d) Všechno zlé je pro něco dobré. 
 

 

1. Doplň myšlenkovou mapu. 



4. Barevně označ témata, kterých se otcova promluva nejvíce dotýká. 
 

 

  

 

 

 

 

 5. Spoj následující názvy s jejich významy. Můžeš využít SSČ nebo SCS. 

 

 

 

              6. Pojmenuj vybrané věty z textu pojmy ze cvičení č. 5. 

 

 

 

  

 

 

 

 


