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Zase pište a zasílejte úkoly na známé e-maily  
 

 

Opakování  III.  (úkol 1. – 15.) 

1. Která z následujících vět je napsaná správně? 

a) Firma sídlí na náměstí Bratří Čapků blízko Základní školy Komenského. 

b) Firma sídlí na Náměstí Bratří Čapků blízko základní školy Komenského. 

c) Firma sídlí na náměstí bratří Čapků blízko Základní školy Komenského. 

2. Která z následujících vět je napsaná chybně? 

a) Zatmělo se jí před očima a omdlela. 

b) Zboží vám bez problémů vyměníme. 

c) Chceš autem přivést až k domu? 

3. Která z následujících vět je bez pravopisné chyby? 

a) Ukázal jsem dědovy Pavlovy modely letadel. 

b) Ukázal jsem dědovi Pavlovy modely letadel. 

c) Ukázal jsem dědovy Pavlovi modely letadel. 

4. Která z vět je napsaná správně? 

a) Budík s rozbitými ručičkami a židle s rozviklanýma nohama. 

b) Při rozhovoru mává rukami, jako by šlo o život. 

c) Tu tašku s přetrženými uchy si na nákup neber. 

5. Ve které řadě slov není pravopisná chyba? 

a) učit se zpamněti, velké slevy, vyhlížel vikýřem z půdy, oblíbili si raný salát 

b) podstoupil léčebnou kúru, bydlím ve 2.poschodí, ceník slevněného zboží, visací 

zámek 

c) ranní rozcvičky zrovna nemiluje, milníky dějin, sbírá dubovou kůru, století Karla     

Čtvrtého 

6. Rozhodněte, kolik pravopisných chyb je v následujícím textu. Chybně uvedená slova 

napište správně. 

nashledanou večer, denníky známích osobností, vlak se spozdil o sedumnáct minut, tato 

látka je příjemě měkoučká, neobvyklý důvod, všestraný umělec, bezůspěšný pokus, pod 

nebezpečnýmy skalnímy převisy, pohádka o krály a jeho třech dcerách, koruna je 

posázena samýmy drahokami a perlami, šaty jsou ozdobeny páskem z módní stříbrnnou 

přeskou 

a) 12 

b) 16 

c) 14 

 

 

 

 



7. Ve které možnosti není pravopisná chyba? 

a) vědecké objevy a vynálezy, shrbená postava, schoval se v blízském křoví, zdravá 

strava 

b) smíchej vodu s cukrem, s námahou vstal z křesla, ryzí charakter, Jižní Amerika 

c) státy střední Evropy, oběti války, pozdrav k vánocům, sivý holub 

8. Ve které větě je správně interpunkce? 

a) Studenti přihlášení na zájezd do divadla přijdou zítra v šest před školu. 

b) Studenti, přihlášení na zájezd do divadla přijdou zítra v šest před školu. 

c) Studenti, přihlášení na zájezd do divadla, přijdou zítra v šest před školu. 

9. Opravte věty, které obsahují chybu ve shodě přísudku s podmětem. 

Tisíce diváků sledovaly soutěž X Factor. O této soutěži psaly snad ve všech novinách. 

Porota a diváci se často neshodli na hodnocení. Všichni soutěžící trpěly velkou trémou a 

jejich snaha uspět společně s tlakem veřejnosti se často podepsali na jejich výkonnosti. 

Na letním táboře vedoucí dětem pomohl uvařit polévku, protože to neuměli. Někteří žáci 

si zahráli se svými učiteli volejbalový turnaj a všechny zápasy měly dobrou úroveň. 

Gymnázia i jiné střední školy uspořádaly dny otevřených dveří, a tak si rodiče i jejich děti 

mohly prohlédnout učebny. Skupiny dobrovolníků pracovali celou noc, aby vyprostili 

zasypané horníky. 

10. Ve které možnosti je nesprávně užita předložka z/ze? 

a) nadělej si z ní legraci 

b) přišel tam ze svým kamarádem 

c) vyndal si oblek ze skříně 

11. Ve které větě je pravopisná chyba? 

a) Jaromír Nohavica u posluchačů zabodoval písní Ladovská zima. 

b) I jiní autoři ve svých dílech využili Shakespearovský motiv nešťastné lásky. 

c) Některá Čapkova díla jsou zaměřená protifašisticky. 

12. Které obsahují chybu ve shodě přísudku s podmětem? 

a) Mohutní ledoborci vypluli Titaniku na pomoc. 

b) Zahradu před domem oživili dva velcí sněhuláci. 

c) Kočár táhly čtyři bílí koně. 

13. Kolik pravopisných chyb je v následujícím textu? 

krkonošští horalé, paříští umělci, děcké seriály, droboučcí motýly, čeští sportovci, 

kroměříští rodáci, polští turisté, japonšští zápasníci, francouské umění, městské hradby, 

praští obyvatelé _________ 

14. Rozhodněte, kolik pravopisných chyb je v následujícím textu? 

setkání rektorů Vysokých škol, zrcadlový labirint na Pražském Petříně, jeho dlouho letou 

zálibou je výtvarné umnění, vzácné předměty vystavené ve skleněnné vytríně, nepříjemné 

zranění rameního kloubu, rozsáhlé vinnice na Jižní Moravě, znáš význam slova vyžle?, 

léčení lišeje bylo neúčinné, chová tropické plazi, těším se na brzskou shledanou, schoval 

se vysoko ve větvých, neschodli se na společném řešení 

a) 12 

b) 14 

c) 10 

 

 



15. Označte - zakroužkujte správnou možnost: 

bydlí v H/h__radci K/k__rálové v U/u__lici P/p__od Z/z__ámečkem, naturální s/z__měna 

zboží, s/z__jednal si pořádek, to se ti musí pové__s/zt, uvědo__m/mme si skrytý význam 

tohoto sy/i__mbolu, setkání se slavným__i/y s/z__pravodaji L/l__idových N/n__ovin, 

oslavy S/s__ilvestra a příchodu N/n__ového R/r__oku, ti/y__pni si výsledek slosování 

 

 

Opakování IV. 

1. Doplň pravopisné cvičení: 

Každý čtvrtý lék, který se používá, je v__robený z látek rostli__ého 

původu. A takřka čtvrtina z nich pocház__ z deštných pralesů. Až tyto 

deštné prales__ zmiz__, přijdeme spolu s nim__ současně o velké 

množstv__ rostl__n, které ú/ů__či__ě léčí rozličné chorob__. Toto 

neú/ů__prosné zjištění v__burcovalo badatele k či__osti, donutilo je 

v__razit do deštných pralesů, ab__ nas/z__bíral__ ce__é s/z__kušenosti. I 

když je práce v terénu neob__čejně náročná, na odvážné čeká nejedna 

odměna. Není to tak dávno, kdy vědci zjistil__, že růžov__ brčál 

z M/m__adagaskaru obsahuje v__ce než osmdesát chem__ckých 

sloučenin a hodí se pro lidi postižené leukémií i dalším__ formam__ 

rakov__ny. 

 

I.Souvětí: 

Nevím, jakými zbraněmi se bude válčit ve třetí světové válce, jestliže někdy vypukne, ale 

můžu vám říct, čím se bude bojovat ve čtvrté světové válce – kameny.  (Albert Einstein) 

1. Z kolika vět se souvětí skládá? 

a) 6 

b) 5 

c) 4 

2. Která z možností odpovídá uvedenému souvětí? 

a) 1.VH, jakými 2.VV, jestliže 3VV, ale 4.VH, čím 5.VH 

b) 1.VH, jakými 2.VV, jestliže 3.VV, ale 4.VV, čím 5.VV  

c) 1.VH, jakými 2.VV, jestliže 3.VV, ale 4.VH, čím 5.VV 

3. Určete významový poměr mezi VH: 

a) slučovací 

b) příčinný 

c) odporovací 

 

4. Určete druhy VV (ve správném pořadí): 

a) předmětná, přísl.podmínková, předmětná 

b) předmětná, přísl.místní, předmětná 

c) podmětná, přísl.podmínková, předmětná 



5. Určete druh souvětí: 

6. Kolik je v souvětí zájmen? Vypište je a určete jejich druh: 

 

 

 

7. Od slovesa vypukne utvořte: 

a) 3.os.č.jednotné, čas min., zp.oznam. ______________________ 

b) 3.os.č.mn., čas přít., zp.podmiň. _______________________ 

8. O jaký větný člen se jedná ve spojení: ve čtvrté světové (válce): 

9. Najděte v souvětí způsobové sloveso: 

10. Vytvořte smysluplnou větu jednoduchou, ve které bude podst.jméno kameny 

podmětem: 

 

II. Souvětí: 

Zvláštní rozhodování, kam vyrazí na dovolenou, čeká zámožné Japonce, neboť největší 

japonská cestovní kancelář JTB zařadila do svého katalogu zájezdy do vesmíru, a tak se stala 

první běžnou cestovní kanceláří na světě nabízející tento druh turistiky. 

1. Z kolika vět se souvětí skládá? 

a) 5 

b) 4 

c) 6 

2. Vypište VH a určete, jaký je mezi nimi významový poměr. 

 

3. Určete druhy VV: 

4. O jaký druh souvětí se jedná? 

5. Jakými větnými členy jsou následující slova? 

a) rozhodování   ____________________ 

b) Japonce ____________________ 

c) (na) světě ____________________ 

6. Určete slovní druhy: 

a) první  ____________________ 

b) zvláštní ___________________ 

c) kam ______________________ 

7. U přídavného jm.cestovní určete pád, číslo, rod, druh, vz.: 

8. Napište antonyma ke slovům: 

a) největší _____________________ 

b) první ______________________ 

9. U slovesa zařadila určete mluvnické kategorie: 

10. Vypište z věty 4 přívlastky sh. a 2 Pk nesh.: 

 

11. Vytvořte větu se slovesem zařadit v trpném rodě: 

12. Větný člen ...nabízející tento druh turistiky nahraďte vedlejší větou: 



Práce s textem                                                           

Já – olympionik! 

František Nepil  

                   … Když představení v hluboké noci skončilo, vyprázdnilo se pod taktovkou bílých 

rukaviček celé gigantické parkoviště, vlastně sad, během několika minut. Stálo by za to, 

poslat tam pár našich chlapců na odkoukání. 

                   Na Peloponésu jsem projel Spartou, která pouze jménem připomíná 

lakedaimónskou legendu, a prošel byzantskou Mistrou, zcela opuštěnou padesáti tisíci 

obyvateli, a řítil jsem se k Olympii. 

                   V Olympii se – jak víte – každé čtyři roky konaly starověké hry, a to - jak nevíte – 

po dobu dvanácti století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi 

řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově 

doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 

dvanácti stech letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Theodosius Veliký.  

                  Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadiónu, 

zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. „Zaběhnu si tu a ty mě 

vyfotografuješ,“ řekl jsem své ženě… 

(Čítanka pro 8.r., str.65; text byl upraven) 

 

Práce s textem: 

1. O jaký druh textu se jedná? Vyber v každé možnosti jednu správnou: 

a) poezie  x  próza  

b) lyrika   x    epika    x    drama 

2. Ukázka pochází z: a) pověsti    b) odborné publikace     c) cestopisu    d) povídky 

3. Napiš počet odstavců: 

4. Kterou zemi autor navštívil: 

5. Jaká města jsou v textu zmíněna: 

 

6. S kým autor cestoval? 

7. Kdo je vypravěčem cestopisu, v jaké osobě vypráví: 

8. Vypiš vsuvku: 

9. Vypiš a označ přímou řeč a větu uvozovací: 

 

10. Vysvětli vlastními slovy, jak rozumíš podtržené části věty…pod taktovkou bílých 

rukaviček se vyprázdnilo celé gigantické parkoviště…: 

 

11. Vypiš slovo zdrobnělé: 

12. Vypiš slovo hovorové: 

13. Z prvního odstavce vypiš slovo přejaté z cizího jazyka a napiš k němu české 

synonymum: 



14. K daným výrazům napiš slova opačného významu:  

hluboký - __________________               skončilo - ___________________ 

tam - ___________________                    válka - _____________________ 

vítěz - __________________                     zakázat - ____________________ 

nepatrný - _________________ 

 

15. Vypiš z textu 3 vlastní jména: 

16. Urči mluvnické významy sloves z 3. odstavce (os., č., zp., čas, sl.rod, vid, tř., vz.): 

nedivte se –          

vstoupil jsem –  

 

17. Urči mluvnické významy podstatných jmen z 1. odstavce: 

parkoviště –               

chlapců – 

 

18. Z první řádky vypiš přídavná jména a urči jejich mluvnické významy (p., č., r., druh, 

vz.): 

 

 

19. Ze třetího odstavce vypiš číslovky a urči jejich druhy: 

 

20. Z poslední věty vypiš zájmena a urči jejich druh: 

 

21. Z prvního souvětí vypiš předložky: 

22. V prvním souvětí urči počet vět a druh VV: 

 

23. Z prvního souvětí vypiš základní skladební dvojice: 

 

24. Z prvního souvětí vypiš postupně rozvíjející přívlastek: 

 

25. Urči v textu podtržené větné členy: legendu - ___________, roky - _______,  

nesměly se vést - _______________, křížově - ________,    stadiónu - _________ 

 

26. Odůvodni pravopis: 

skončilo -  

bílých -  

obyvateli –  

ve mně –  

27. Vypiš z textu 2 slova složená: 

28. Kdo je podle tebe nejspíše Vojtěch Zamarovský: 

 

 

 



Zakroužkuj správně velká písmena (nebo čitelně přepiš ve správné podobě): 

1. Pojedu na S/slovensko, N/nové M/město P/pražské, Č/české písničky, P/plzeňské 

pivo, F/františkovy L/lázně, K/kašperské H/hory, K/krušné H/hory, Z/znojemské 

okurky, U/ ulice B/bratří T/tšídů, L/ lékárna U/u  Z/zlatého J/jelena, R/restaurace U/u 

B/bílé L/labutě, M/most K/kapitána N/nálepky, čtvrť B/bílá H/hora v P/praze, stříbro 

z K/kutné H/hory, K/kdyňsko, P/praha - V/vinohrady, v noci jasně svítil M/měsíc, 

sledovali jsme na obloze M/mléčnou D/dráhu, socha J/jana Ž/žižky v P/praze na 

V/vítkově, rozhledna na P/petříně, P/pražský H/hrad, P/pražané, navštívili nás 

N/němci a F/francouzi, rybníky v J/jižních Č/čechách, rybník  S/svět, výlet po 

S/severní A/americe, O/olomoucké syrečky, naším sousedem je na Z/západě 

S/spolková R/republika N/německo 

 

2. významné Č/české hrady, P/pražské gotické stavby, A/americké přístavy, N/německý 

skladatel, I/italský malíř, S/slovenské hory  V/vysoké T/tatry, J/japonské sopky, 

Z/základní škola v K/koutě N/na Š/šumavě,  

Š/šumavské lesy, N/náměstí R/republiky v P/plzni, K/kdyňské N/náměstí, 

D/domažlické N/náměstí M/míru, K/kdyňané, A/arabové a Č/černoši, K/kostel 

S/svatého J/jiří, barokní Ch/chrám S/svatého M/mikuláše v P/praze, středisko zimních 

sportů na L/lipně, lyžujeme v R/rakouských A/alpách, K/krkonošské chaty, 

M/muzeum Ch/chodska v D/domažlicích, Ch/chodové, Ch/chodské nářečí, nejvýše 

položený středověký hrad K/kašperk založil K/karel IV.na obchodní cestě z B/bavorska 

do Č/čech na Š/šumavě, M/městský Ú/úřad ve K/kdyni, obyvatelé P/polské 

R/republiky 

 

3. Pravopis – i/y, s/z/vz, ě/ně, n/nn: 

M___ se nechce spát, díval se na m___, proč vyvolali právě m___, m___ nepořádek 

nevadí, nudí m___ to, nehádejte se kvůli m___ a nebavte se o m___, sváděli to na 

m___,  dejte m___ všichni pokoj, ra___í čaj,  probírali jsme ra___ý středověk, použil 

vi___ý ocet, je to známý vi___ík, platný ce___ík, čte de___í tisk, píšu si de___ík, děti 

běhal__na trávníku bos__, na koncert šl___ učitelé s žáky, na louce se pásl (i/y)___ 

kobyla a hříbata, Německo a Rakousko podepsal___ smlouvy, v ohradě klidně 

postával___ kráv__, koz__ a ovce, v kotci se skrýval__ králíci a malá mláďata,  ve 

výběhu  pobíhal__ klisny, koně a hříbata; koně, klisny a hříbata ve výběhu pobíhal__, 

štěňata a koťata se vyhříval__ na sluníčku, auta byl___ vyvážen___ do zahraničí, 

úkol__ byl__ včas hotov__, na výletě jsme __hlédli barokní sochy, překvapeně ke 

mně  ___hlédl, kupodivu si na všechno vzpom___l, __hrabat listí, ___balit kufr, 

___temnělá obloha, z věže __hlédl celé okolí, __prostit viny 

 

 

 



1. Jazykový rozbor:                                                      

Když přestalo sněžit a když se vichr utišil, vydal se na prohlídku stavení, aby zjistil, jaké  

 

škody napáchala vichřice na jeho stoletém obydlí. 

 

Úkoly k souvětí: 

1. Vypiš přísudky a urči jejich druh: 

 

2. Souvětí znázorni graficky, urči poměry a věty vedlejší:  

 

 

 

3. Urči druh souvětí: 

4. Vypiš větu jednočlennou: 

5. Vypiš slovo složené: 

6. Urči druhy zájmen: 

 

7. Napiš 3 synonyma ke slovu stavení: 

8. Napiš antonymum ke slovu vichřice: 

9. Seřaď slova podle intenzity: vánek, vítr, vichr, uragán, větřík, větříček, vichřice 

 

10. Napiš slovo nadřazené ke slovům: tričko, kalhoty, svetr, ponožky, bunda __________ 

11. Napiš 3 slova podřazená ke slovu planeta: ___________,_____________,__________ 

12. Urči mluvnické významy slovesa 4.věty: 

 

 

13. K uvedeným slovům napiš česká synonyma: 

unikátní _________________ 

egoista __________________ 

 

 

 

 
 


