
Pracovní list z českého jazyka pro 8. ročník 

k vypracování do 27. 3. 2020 

 

Vypracuj všechny úkoly podle zadání a řešení zašli na e-mail své vyučující češtiny. 

 

Část I. – mluvnice a pravopis 

 

Souhrnné opakování 

 

1. Urči, které věty jsou jednočlenné, které jsou dvojčlenné: 

Půjdeme lyžovat. ……… Sněží. ……….. Je mu smutno. …….. Těšíme se na prázdniny. 

………. 

Stát! …….. Před bouřkou se vše utišilo. ……….. 

 

2. Urči vyznačené větné členy: 

Pomalu ………… se stmívá a slunce zapadá za daleké …….. vrchy ………… . 

Do školy ………. přišli všichni ……….. . 

Zelí ……… jíme …….. v zimě naložené. 

 

3. Urči poměry mezi VH: 

Nepřišel na zkoušku, a proto se omluvil. ……………………. 

Vám jsem nepříjemný, avšak mně to nevadí. ………………… 

Začalo pršet a vítr se utišil. ………………. 

Babička mě poznala, ba dokonce si vzpomněla na obsah mého posledního dopisu. 

..…………… 

 

4. Urči druh VV, označ VH a VV: 

Pes, který štěká, nekouše. …………………. 

Zastavili se, aby si odpočinuli. …………………. 

Nelíbilo se jí, že jsem práci nedokončil. ……………….. 



Třebaže svítilo slunce, na výlet nejeli. ……………….. 

Byl jsem pyšný na to, že jsi to dokázal. ………………… 

Vrať se, odkud jsi přišel. …………………. 

 

5. Utvoř souvětí podle následujícího grafu: 

1VH,ale 2VH, protože 3VV 

 

6. Podtrhni několikanásobný větný člen a urči poměr mezi členy: 

Na zahradě pěstujeme astry, aksamitníky a cínie. ………………….. 

V létě pojedu buď k moři, nebo do hor. ……………… 

Koupili jsme pěkné, ale účelné sportovní boty. …………………. 

 

7. Větu jednoduchou změň na souvětí: 

Přes nepříznivé počasí se výlet vydařil. 

………………………………………………………….. 

 

8. Nahraď přívlastek neshodný přívlastkem shodným: 

dům z cihel - …………………………. 

malba na stěně - ………………………. 

most z kamene - ………………………. 

 

9.Urči, která podstatná jména jsou hromadná, pomnožná a látková. 

kamení prázdniny tepláky mouka obyvatelstvo 

stromoví Vánoce voda sáňky křoví 

 

10. Utvoř 2. a 3. stupeň přídavných jmen: 

sladký ……………………. ……………………….. 

tichý ……………………. ……………………….. 

měkký …………………… ……………………….. 

 



11. Ve větě vyhledej zájmena a urči jejich druh: 

Bál se, že mu zvířata budou brát potravu, kterou sám nalezl. 

 

12. Sloveso skákat napiš v 1. a 2. os., č. mn., způsobu podmiňovacího: 

………………………………….. 

…………………………………… 

 

13. Slovesa v závorkách napiš v budoucím čase: 

Po večeři (jít) ………………..Pavel k babičce. 

Já (skákat) ………………. do dálky. 

 

14. U sloves urči: 

 osobu číslo způsob čas rod (sl.) vid třídu vzor 

zvedl …………………………………………………………………………… 

dej …………………………………………………………………...……… 

 

15. Pravopis. Doplň:  

Mez- stráněm- se táhne údol-. Vrbam- a olšem- vroubený potůček mu dodává krás-. Tam 

jsme postavil- chatu. Navozil- jsme kámen ze skál- a z lesa dřív-. Po velkém pracovním úsil- 

celé rodiny b-la stavba dokončena. Verandu jsme opatřil- zábradl-m a pohodlným- sedadl-, 

dveře průhledným- skl-. Stěn- se nám podařilo v-zdob-t obraz- a našimi kresbam-. Na 

prostorné polic- v koutě b-vá všechno nádob- a potřeb- na vaření. Chata má krásné okol-, že 

tam každou sobotu a neděl- jezdíme. 

 

Větné členy 

 

1. Určete, kterými větnými členy jsou vyznačená slova: 

Dědeček chtěl jít domů.___         Ivana je zdravá. ___ Zelené auto zastavilo. ___ Polož tu 

knihu na stůl.___ Z prázdnin se vrátila Martina odpočatá.___  Nemáte chuť na tlačenku 



s cibulí?___    Kvůli prudkým dešťům hasiči evakuovali dětské tábory. ___ Rozhodla jsem se 

vycestovat do ciziny za prací.___            

                                                                                                                                                                                    

2. Do věty „Katka studuje.“ doplňte vhodně zadané VČ: Pt,  Pk sh, Pk nesh., Pu  (nezáleží na 

pořadí): 

       ___________________________________________________________                                              

                                                                                                                                                                       

3. Výraz „kniha“ (v různých tvarech) použijte ve větě jako: 

a) Puz. ___________________________________________  

b) Po_______________________________________ 

c) Pt       _______________________________________      

d) Pks                                                                    

 

4. Do věty doplňte vhodný výraz (i v předložkovém spojení) podle zadání: 

Babička nás navštívila____________ ./Pu místa/   Ještě mám v paměti 

______________atmosféru. /Pk shodný/   Z vyhlídky jsme viděli východ___________ /Pk 

neshodný/  Oknem viděla______________ běžícího do polí . /Pt 4.p/  __________ mi kručelo 

v břiše. /Pu příčiny/ Na procházky chodím nejraději______ ./D/         

 

5.      Určete větné členy. Znázorněte graficky: 

O prázdninách jsme načerpali novou energii.     

 

 

Kája se s pomocí babičky uzdravil rychle.           

 

 



Pro lepší známky se budu muset učit. 

 

 

Naše sousedka ráda čte před spaním odborné časopisy. 

 

 

 

Část II. – Sloh 

Úvaha 

Žáci si zopakují, co již znají o slohovém útvaru úvaha. Připomenou si základní znaky úvahy 

např. prostřednictvím rámečku v učebnici na s. 177. 

Úkoly: 

1) s. 175/cv. 1. a) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2) s. 178/cv. 1. a) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

3) Jste rádi na světě? Napište 10 důvodů, proč: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 



4) Co je pro tebe domov? Vyjádři pomocí 4 vět (souvětí): 

Např.: Domov je loď, která odolává všem bouřím. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

 

Část III. – literatura 

Čas volna využijte k četbě doporučené literatury nebo knih dle vlastního výběru. Přečtené 

knihy již můžete zaznamenávat do svých čtenářských deníků. Připravujte si mluvní cvičení, 

referáty, učte se básně a dobré známky vás během obnovené školní docházky neminou.   

 

Závěrem 

K procvičování učiva lze využít řadu internetových portálů jako např.: 

pravopisne.cz 

diktaty.ewa.cz 

skolasnadhledem.cz 

mojecestina.cz 

atd. 


