
Čj 8. ročník   

zadání na 6. období od 1. do 12. 6. 2020 

  

Úkol na současné období se skládá ze dvou částí. První je mluvnice a pravopis a druhá porozumění textu. Vše 

náležitě vypracujte a pošlete do závěrečného termínu! svým vyučujícím. Náležitým vypracováním je míněno 

skutečně řádné zpracování všech úkolů bez vynechávek. Čtěte pozorně zadání, ať úkoly vypracujete správně.  

Řiďte se svědomitě těmito pokyny, abyste nám opět nemuseli práce zasílat několikrát doplňované a 

předělávané. 

 

 I. - Mluvnice a pravopis 

1. Podtrhněte pravopisné chyby a správné tvary napište pod cvičení:  

  

Les se  rozšuměl v raním větříku. Prutký vítr zmítal větvemi. Na známích vinicích u Mělníka se pěstuje viná 

réva. Domýšlivý lidé nemají být nač pyšní. Karlovy vary jsou známé lázně.  

  

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

  

  

2. Určete slovní druhy:  

  

vpřed! - …………………………….   skoč - ………………………………….  

  

hop! - ………………………………   hle - ……………………………………  

  

  

3. U vyznačených slov určete, jakým jsou větným členem:  

  

Asi pět km od naší vesnice se rozkládá okresní město. …………………………. Budovy okresního města jsou pěkně 

opravené. ……………………………. Na farmářské trhy se sjíždí do města mnoho lidí z okolí. …………………………. 

Tovární komíny už zdaleka upozorňují na okresní město. …………………… Lokomotiva táhla dlouhý vlak. 

……………………….. Úkol byl dlouhý. ………………………………….. Úkol nám připadal dlouhý. ……………...  

  

  

4. Užijte slovo škola ( v různých tvarech) ve třech větách, a to jako podmětu, přívlastku a příslovečného 

určení:   

  

Podmět: …………………………………………………………………………………………  

  

Přívlastek: ………………………………………………………………………………………  

  

Příslovečné určení: ……………………………………………………………………………... 

 

 

 



5. Rozlište věty dvojčlenné (D), jednočlenné (J) a větné ekvivalenty (VE):  

Trne mi v zubech.  

Rád chodí na houby.  

Myš šust na pole.  

Fouká z polí a luk.  

Chraň naše lesy.  

Ta nádhera!  

Březen – měsíc knihy.  

Nevstupovat!  

  

6. Utvořte věty dle zadání a v každé z nich užijte tvarů těchto slov:  

pohled (pohlédnout)         okno                řeka                krásný  

a) oznamovací: ………………………………………………………………………………….  

b) tázací: ………………………………………………………………………………………...  

c) rozkazovací: ………………………………………………………………………………….  

d) přací: …………………………………………………………………………………………  

e) zvolací: ……………………………………………………………………………………….  

  

  

7. Proveďte grafický rozbor věty jednoduché a určete slovní druhy (číslicí nad slova):  

  

Usměvavé sluníčko zlatilo unaveně poslední listy stromů. 

 

 

 

 

 

8. Pravopisné cvičení 

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. 



II. – Porozumění textu 

 

 


