
Český jazyk a literatura pro 8. třídu  
Osmáci, zdravím vás a posílám dávku přídavných jmen, s nimiž si užijete následující období od 25. 5. 

do 5.6 2.020.  Z dosavadních úkolů se totiž právě práce s přídavnými jmény ukázala jako překážka, o 

kterou zakopáváte nejčastěji. V druhé části máte práci s textem, tentokrát se budeme zabývat Karlem 

IV. Pokud něčemu neporozumíte, napište mi a společně to zvládneme. 

A. Tvary přídavných jmen – procvičování 

1. Doplň správné tvary přídavných a podstatných jmen. 

a) velký chlapec (7.p.č.mn.) …………………………………………………. 

b) ubohé kotě (6.p.č.j.) ……………………………………………………….. 

c) Erbenovy pohádky (6.p.č.mn.) ……………………………………………. 

d) pramenitá voda (7.p.č.mn.) ………………………………………………... 

e) slzící oko (7.p.č.mn.) ……………………………………………………… 

f) strmý břeh (3.p.č.mn.) …………………………………………………….. 

g) ryzí charakter (6.p.č.j.) ……………………………………………………. 

h) kožené ucho (7.p.č.mn.) …………………………………………………… 

 

2. Převeď uvedená slovní spojení do 1.p.č.mn. 

maličký motýl ………………………………………………….. 

černošský zpěvák ………………………………………………….. 

krkonošský hoteliér ………………………………………………….. 

tuniský průvodce ………………………………………………….. 

brandýský občan …………………………………………………… 

 

 



3. Vyznačená spojení dvou podstatných jmen převeď na spojení 

přídavného jména a podstatného jména 

(např. sestra Jirky – Jirkova sestra). 

a) Ve škole jsme si vyprávěli o životě Husa. ………………………………... 

b) S prací syna jsem velice spokojena. ……………………………………… 

c) Půjčil jsem si pero od spolužáka. ………………………………………... 

d) Důležitý je pro mě i názor matky. ……………………………………….. 

e) Máme rádi ilustrace od Lady. …………………………………………… 

f) Pochutnali jsme si na cukroví od babičky. ………………………………. 

g) Ona teď chodí s bratrem Davida. ………………………………………… 

h) Seznámil jsem se se sourozenci Tomáše. ………………………………… 

 

4. Urči slovní druhy zvýrazněných slov. 

a) Honzovi dnes není dobře. Honzovi příbuzní k nám jezdí málo. 

b) Ráno mě vzbudili sousedovi psi. Řekli jsme to našemu sousedovi. 

c) Tatínkovi kamarádi mají smysl pro humor. Pomoz tatínkovi uklidit. 

d) Dnes jsme se učili o Jiráskovi. Byli Jiráskovi Psohlavci zfilmováni? 

5.Nahraď zvýrazněné tvary přídavných jmen jejich jmennými tvary. 

(např. Petr byl zdravý .– Petr byl zdráv.) 

a) Soudce byl přesvědčen, že obžalovaný je vinný. ……………………... 

b) Po týdnu byly děti již zdravé. …………………………………………. 

c) Chlapci běhali po zahradě bosí. ……………………………………….. 

d) Dívky byly s novou cvičitelkou spokojené. …………………………... 

e) Omluvit absenci žáka ve škole je vždy nutné. ………………………... 



f) Na té fotce jsme já a kamarádka ještě mladé. …………………………. 

g) Naštěstí jsme se vrátili živí a zdraví. ………………………………….. 

h) Necítím se ještě tak starý. ……………………………………………... 

i) Byla dlouho nemocná. ………………………………………………… 

j) Tak na to jsme velice zvědaví. ………………………………………… 

 

B: Práce s textem 

UKÁZKA 1 : Stručný životopis Karla IV. 

Václav, syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, se narodil 14. května 1316 v Praze, ale na 

výchovu byl dán k francouzskému dvoru. Tam získal budoucí český král velmi dobré vzdělání, což 

nebylo u vladařů té doby běžné. Jméno Karel dostal při biřmování po francouzském králi Karlu IV. 

Sličném. Do Čech se vrátil po 11 letech. Češtinu zapomněl, ale záhy se ji znovu naučil. 

Jan Lucemburský jmenoval Karla v roce 1334 markrabětem moravským a v roce 1341 svým 

spoluvladařem. V roce 1346 padl Jan v bitvě u Kresčaku a Karel se stal králem německým a českým, v 

roce 1355 byl korunován císařem římským. Krátce poté vydal Zlatou bulu, zákoník, který platil až do 

roku 1806. 

 

Po korunovaci se Karel pustil do přestavby Pražského hradu. Povolal proslulé stavitele Matyáše z 

Arrasu a později Petra Parléře a jeho syna. Založil univerzitu, začal se stavbou Chrámu sv. Víta a založil 

Nové Město pražské. Na zbytcích dřevěného Juditina mostu, který strhla povodeň, nechal postavil 

kamenný most. Sám řadu staveb navrhoval a dohlížel na jejich realizaci. 

Karel IV. během své vlády pomocí diplomatických sňatků upevnil a rozšířil význam českých zemí. Byl 

čtyřikrát ženat a měl 12 dětí. Byl také prvním vladařem, který napsal (latinsky) svůj životopis – Vita 

Caroli (Život Karlův). Zemřel 29. listopadu 1378 na zápal plic. Podle legendy se v ten okamžik samy od 

sebe rozezněly všechny zvony v království, aby ohlásily, že zemřel Otec vlasti. Je pochován ve 

Svatovítské katedrále. 

 

 



1. Rozhodni na základě ukázky, které tvrzení je pravdivé: 

a) Most postavený na místě původního dřevěného Juditina byl pojmenován Kamenný most. 

b) Karel IV. vládl společně se svým otcem Janem Lucemburským až do jeho smrti. 

c) Karel IV. měl s každou manželkou 3 děti. 

d) Jméno Karel dal Václavovi francouzský král Karel IV. Sličný. 

2). Kdo byl nejbližším příbuzným Karla IV.?  

a) Karel IV. Sličný 

b) Matyáš z Arrasu 

c) Eliška Přemyslovna 

d) Petr Parléř 

3. Co platí o tvrzení, že se v okamžiku smrti Karla IV. rozezněly všechny zvony v království?  

a) Nejedná se o ověřenou historickou událost. 

b) Událost má skutečný základ, ale autor životopisu si ji upravil po svém. 

c) Autor životopisu si tuto příhodu zcela vymyslel. 

d) Událost stala přesně tak, jak je uvedeno v životopisu. 

4. Kde je Karel IV. pochován?  

a) na Pražském hradě 

b) v chrámu sv. Petra 

c) na hřbitově na Novém Městě pražském 

d) v katedrále sv. Víta 

 

 

 



UKÁZKA 2:  Jan Neruda -  Romance o Karlu IV. 

Král Karel s Buškem z Vilhartic 

teď zasedli si k dubovému stolu – 

ti dva už pili mnohou číši spolu 

a zapěli si z plných plic. 

 

„Nuž dej sem zlaté číše, páže, 

a nalej vína – dolej výš! 

dnes, pane Bušku, čehos zvíš!“ 

král Karel vesel káže. 

„Zde po tom víně, Bušku, slyš, 

domácí slunce naše vloni hrálo – 

toť první víno, které v Čechách zrálo – 

aj tedy vzhůru, pijme již!“ 

 

A pili – král však náhle prsknul: 

„To že je víno? Tenhle kvas? 

Vždyť křiví ústa, láme vaz!“ 

a zlostně rukou mrsknul. 

 

„Eh – vezu révu z Burgund sem,“ 

král dál a dál si v zlosti svojí vede, 

„a takovouhle peluň mně z ní svede 

ta velebená česká zem! 

 

Jsem přesvědčen, když broskve vsadím, 

že sčesám trpké trnky z nich, 

a chceš-li klidit pustý smích, 

zde růže sázet radím!“ 

 

 



1. Který výrok vystihuje obsah ukázky? 

a) Bušek s Karlem IV. plánují rozvoj zemědělství a sadaření v Čechách. 

b) Bušek vypráví Karlovi IV. o historii vína, které pijí. 

c) Karel IV. si při ochutnání prvního vína vypěstovaného v Čechách stěžuje Buškovi na chuť. 

d) Karel IV. Buškovi vypráví u vína o obtížích vládnutí. 

 

2. Co znamená slovo peluň (pokus se odvodit u textu) 

a) něco sladkého, lahodného 

b) něco hořkého, nedobrého 

c) něco cenného, vzácného 

d) něco pěnivého, perlivého 

 

3. Zjisti, z jaké Nerudovy básnické sbírky tato báseň pochází?…………………………………………... 

 

  



 

 
 (za výuku ve dnech 11.- 22. května 2020) 

A: Literatura a sloh 

Milí osmáci, dnes mám pro vás krásný test, k němuž si můžete pustit i něco pěkného, aby se vám 

lépe pracovalo. Tipy jsou v závěru. 

Text k úlohám 1–4 

Petr Iljič Čajkovskij (7. 5. 1840 – 6. 11. 1893) 

Čajkovskij za svůj život zasáhl do mnoha oborů. Ať už to byly písňové romance, duchovní či komorní 

skladby nebo velkolepá orchestrální, symfonická, baletní či operní díla, vše mu bylo blízké. Jeho 

hudba je elegantní, jen zřídkakdy divoká, spíše táhlá a v neposlední řadě velmi procítěná. Velký vliv na 

jeho tvorbu měla ruská panenská příroda. V mládí obdivoval Mozarta, inspirací mu byla také 

francouzská a italská klasická hudba (Bizet, Verdi), naopak příliš nerozuměl Wagnerovým skladbám, 

leč jeho jazyk ovládal (plynule hovořil také francouzsky). 

Je autorem 

 - Šesti symfonií, z nichž nejznámější je ta poslední v h moll (Patetická). 

- Několika předeher (k činohrám Hamlet či Romeo a Julie; slavná je také skladba Bouře). 

- Tří klavírních koncertů (nejslavnější je ten v b moll). 

- Několika oper (Evžen Oněgin, Piková dáma). 

- Řady baletů (Labutí jezero, Louskáček a Šípková Růženka). 

- Houslového koncertu D dur, mnoha suit a komorních či vokálních skladeb. 

1. Vysvětlete, co znamenají následující slova. Ve zdrojovém textu jsou napsána tučně. 

komorní ........................................................................................................................... 

duchovní ......................................................................................................................... 

orchestrální ..................................................................................................................... 

patetická .......................................................................................................................... 



vokální ............................................................................................................................ 

louskáček ................................................................................................................… 

 

2. Uvedená slova nahraďte synonymy tak, aby se význam textu nezměnil. V textu jsou podtržena. 

elegantní ...................................................... skladba ................................................................... 

procítěná....................................................... inspirace ........................................................... 

3. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou pravdivá, nebo nikoliv. Vycházejte z textu. 

Čajkovskij patří k významných hudebním skladatelům 18. století.                    ANO NE 

Čajkovskij se dožil 63 let.                                                                                           ANO NE 

Čajkovskij zkomponoval proslulý houslový koncert b moll.                                 ANO NE 

Čajkovskij uměl také německy.                                                                                 ANO NE 

4. Jak znělo křestní jméno otce Čajkovského? Jméno po otci (otčestvo) je uvedené před příjmením. 

Nevyplývá z textu: 

5. Kdo je autorem literárních předloh zmíněných v textu? 

Evžen Oněgin a Piková  dáma ...................................................... 

Hamlet a Romeo a Julie ..............................................................… 

6. Uveďte jména hlavních ženských postav děl zmíněných v textu. 

Romeo a Julie (včetně příjmení) ........................................................... 

Evžen Oněgin ......................................................................... 

Labutí jezero ............................................................................ 

Piková dáma................................................................… 

7. Uveďte celá jména skladatelů uvedených v textu, jejich národnost a napište  jedno jejich dílo. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 



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

 

Text k úloze 8 

Antonín Dvořák byl jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob a je světově 

nejproslulejším a nejhranějším českým skladatelem vůbec. Dvořákova symfonická díla jsou obvyklou 

součástí repertoáru významných orchestrů a jsou hrána na festivalech vážné hudby po celém světě. 

Síla jeho melodické invence uchvacuje dodnes odborníky i laiky a brala dech i skladatelovým 

současníkům. Zajímavostí je, že první skladba, která zazněla po přistání amerických kosmonautů na 

Měsíci, byla Dvořákova Novosvětská symfonie. 

8. Vysvětlete, co znamenají následující slova. Ve zdrojovém textu jsou napsána tučně. 

repertoár .......................................................................................................................... 

laik .................................................................................................................................. 

invence..........................................................................................................................… 

9. Kde napsal A. Dvořák svou Novosvětskou symfonii? 

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

Můžete si poslechnout:    https://www.youtube.com/watch?v=RawEcaT-Bn8   

                                              https://www.youtube.com/watch?v=WoKMkDxIAts 

B: 

1. Doplňte interpunkci: 

a) Myslím ba dokonce to potvrzuji z vlastní zkušenosti že každý mladý člověk touží navštívit cizí země 

rušná moderní města i památníky starých kultur anebo si přeje jen tak odpočívat v teplém písku na 

mořském pobřeží omývaném neustále vlnami aby si oddechl od všedních starostí a aby nabral nové síly. 

 

b) Z kolika vět se souvětí skládá, nakresli graf (případně urči druhy VV a významové poměry): 

 

2. Napište v množném čísle: 

v našem muzeu 

ostrým mečem 

https://www.youtube.com/watch?v=RawEcaT-Bn8
https://www.youtube.com/watch?v=WoKMkDxIAts


se zmoklou myší 

 

3. Doplňte chybějící písmena: 

Ps_ štěkal_ na holub_. Myslivec se v_dal na hon se ps_. Bav_ mě luštit hlavolam_. Romanov_ jsem 

poslal dva dopis_. Naši fotbalisté se utkal_ s Rus_, Španěl_, Francouz_ a Ital_. Podél cesty rostl_ 

jeřáb_. Šakal_ štěkají a vyjí podobně jako ps_. Nad útes_ kroužil_ orl_. Ještěrky patří mezi plaz_. 

Jeřáb_ pomáhají stavět dom_. Jeřáb_ jsou také ptáci. V jetel_ se povaloval_ kužel_. Ženy šl_ se svým_ 

manžel_. V kamnech ležel_ čtyři žhavé uhl_ky. 

 

4. Vytvořte z jmen v závorce přídavná jména přivlastňovací: 

(soused) děti, (Dvořák) opery, (otec) knihy ,(Lukáš) přátelé, (lékař) rady, (prezident) poradci , 

(bratr) úspěchy, (Novák) návrhy, (děda) ruce,  (Jana) rodiče, (Marta) bratři, (Martina) sestry 

  

 

(za výuku ve dnech 27. 4. až  7. 5. 2020) 

Milí osmáci, zdravím vás u další dávky českého jazyka. Tentokrát bychom byli vzhledem k pátečním 

státním svátkům ochuzeni o dvě literatury. Ale nebojte se, něco pěkného je ke čtení jsem pro vás 

připravila i tentokrát. 

A. Skladba 

Další kapitolou z učiva skladby v osmém ročníku jsou spojovací výrazy a interpunkce v souvětí. To je 

poměrně náročná látka, nechám tedy na vás, jestli se do toho dáte (VARIANTA A). V září se na to 

podíváme společně a doladíme, co se vám nebude během samostudia nebude dařit. Kdo si raději 

zopakuje pravopis, volí VARIANTU B. 

Varianta A: 

1. str. 76 cv. 2 

příklad: Víte, co (zájmeno) se mně nejvíce líbilo v knize, kterou( zájmeno) jste mi půjčil……. 

2. str. 77 cv. 4  a (vypište a určete),b,c,d,e 



Varianta B: 

1. DOPLŇ I/Y, Í/Ý: 

Sb__ral léčivé b__liny. Sl__b__l mi to. Koláč s borůvkam__ a malinam__. Automob__l__ 

odvážel__ obil__. Koup__l cenný náhrdelník s perlam__ a drahokam__. Bab__čka upekla 

buchty s povidl__.  Setkal__ se s našim__ přátel__. V oblacích poletoval__ papírov__ draci. 

Chlapci běžel__ na závodní dráze sam__. Děti se vrátil__ z tábora zdráv__. V__pracoval__ 

jsme domácí úkol__. Líb__la se mi ve v__loze zajímavá halenka. Na odpočívadle zastavil 

autobus s Francouz__ a Ital__. Na dovolené jsme navštívil__ šv__carská města. Přijel až z 

Chrudim__ 

2. POUŽIJ PRAVOPISNĚ SPRÁVNĚ VE VĚTÁCH TATO SLOVA: 

shlédnout___________________________________________________________________ 

zhlédnout___________________________________________________________________ 

sbít___________________________________________________________________ 

zbít________________________________________________________________________ 

stěžovat si___________________________________________________________________ 

ztěžovat ____________________________________________________________________ 

 

3. DOPLŇ INTERPUNKCI (čárky v souvětí)  A NAPIŠ, Z KOLIKA VĚT SE SOUVĚTÍ SKLÁDÁ: 

a) Bylo velmi zajímavé že kdykoli se něco dělo míval jsem pocit jako by to byl on kdo nad 

tím vším měl svou moc. 

b) Maminka se za nimi dívala dokud se neztratili v lese a pak se obrátila a vydala se směrem 

k domovu. 



c) Jen jsme odtamtud vyšli vyplazovali jsme s Michalem na sebe jazyk. 

d) Poté co Irena uviděla u domu starou skříň uvědomila si že se opravdu Alexovi stěhují. 

 

4. PŘEPIŠ CVIČNÍ BEZ CHYB: 

Maloval vodovímy barvamy. Na nástěnku jsme připevnily výkresy. Je nemislitelné, abych tam šel.    

Dětský pokoj vyzdobyl tapetami. Učil se cizý jazyky. Dostala prsten z rizího zlata. Uklidil hrníček s 

rozbytým uchem. Přijeli vlakem z Břeclavy. Maminka pochází z Ostravi. V zimě jsme vyděli závod 

psých spřežení. 

 

 

B. Sloh a literatura 

Přečtěte si text, na konci úryvku jsou informace o autorovi, ale zatím se tam nedívejte a zkuste sami 

poznat, co čtete….. 

 

Kapitola XXI 

Tu se objevila liška. „Dobrý den,“ řekla. „Dobrý den“, zdvořile odpověděl malý princ. 

Obrátil se, ale nic neviděl. „Jsem tady, pod jabloní...,“ řekl ten hlas. 

„Kdo jsi?“ zeptal se malý princ. „Jsi moc hezká...“ 

 „Jsem liška,“ řekla liška. 

„Pojď si se mnou hrát,“ navrhl jí malý princ. „Jsem tak smutný...“ 

„Nemohu si s tebou hrát,“ namítla liška. Nejsem ochočena. 

„Ó promiň,“ řekl malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal: „Co to znamená ochočit?“ 

 „Ty nejsi zdejší,“ řekla liška, „co tu hledáš?“ 



„Hledám lidi,“ odvětil malý princ. „Co to znamená ochočit?“ 

„Lidé,“ řekla liška, „mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich 

jediný zájem. Hledáš slepice?“ 

 „Ne,“ řekl malý princ. „Hledám přátele. Co to znamená ochočit?“ 

 „Je to něco, na co se moc zapomíná,“ odpověděla liška. „Znamená to vytvořit pouta...“ 

 „Vytvořit pouta?“ „Ovšem,“ řekla liška. „Ty jsi pro mne jen malým chlapcem podobným statisícům 

malých chlapců. Nepotřebuji tě a ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou 

statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným 

na světě a já zase pro tebe jedinou na světě...“ 

„Začínám chápat,“ řekl malý princ. „Znám jednu květinu ... myslím, že si mě ochočila...“ 

„To je možné,“ dodala liška. „Na Zemi je vidět všelicos...“ 

 „Ó, to není na Zemi,“ řekl malý princ. 

Zdálo se, že to probudilo v lišce velkou zvědavost: „Na jiné planetě?“ 

 „Ano.“ 

„Jsou na té planetě lovci?“ 

„Nejsou.“ 

 „Ach, to je zajímavé! A slepice?“ „Také ne.“ „Nic není dokonalé,“ povzdychla si liška. 

----------------------- 

 A vrátil se k lišce. „Sbohem...,“ řekl. 

„Sbohem,“ řekla liška. „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je 

důležité, je očím neviditelné.“ 

„Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. 

„A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá.“ 

„A pro ten čas, který jsem své růži věnoval...,“ řekl malý princ, aby si to zapamatoval. 



 

Úkoly pro práci s textem : 

Antoine de Saint – Exupéry (1900 -1944 ): Malý princ (francouzsky Le petit prince), 1943 

 

Co se stane s někým, koho si ochočíme? 

Co si ochočilo malého prince na jeho planetě? 

Správně vidíme jenom srdcem, co je důležité, není očím viditelné. Pokus se vysvětlit. 

Zjisti informace o autorovi, jak zemřel? Napiš název aspoň jednoho dalšího díla. 

 

Učivo od úterý 14. dubna do pátku 24. dubna 2020 

Milí osmáci, zdravím vás po Velikonocích a přeji příjemné jarní dny. I tentokrát mám pro vás připra-

veno několik zábavných úkolů a aktivit. Těšte se… 

A: Literatuta a sloh 

1. Přečtěte si text: 

Ludvík Aškenazy - Vajíčko 

 Člověk má mnoho přátel, které viděl jen letmo.(př.) Nějak se mu připletli do života, měli v něm svůj 

malý výstup a zmizeli ze scény. Buď řekli „Pan hrabě byl raněn v souboji", anebo „Alenka vás srdečně 

pozdravuje, ale víc nesmím vyřídit". Přitom se na vás zasvěceně usmáli anebo si tajně vzdychli, anebo 

prostě hezky odešli, vzpřímeně a s citem. Každý život má své hrdiny a statisty. Není nám souzeno znát 

jejich skutečnou roli ve hře. Koho považujeme za hrdinu, bývá často statista; štěk našeho života se 

někdy stává osudem. 

Byl jeden člověk, jmenoval se, řekněme, Pokštefl. Chodil před válkou na gymnasium, dokonce klasické, 

domníval se tudíž, že smyslem života je ono slavné carpe diem. Jiné latinské přísloví si nepamatoval, 

ale ze dne si utrhl, co se dalo. Rozptyloval se snadno a bujně na cizí účet; jeho záliba byla volat 

neznámé lidi telefonem a dělat si z nich známá šprťouchlata. Představoval se jako dozorčí úředník tele-

fonní ústředny a žádal nezkušené babičky, které byly samy doma, aby našly krejčovský metr a změřily 

telefonní šňůru od zdi k přístroji. 

Měl-li špatný den, ozval se ovšem jako pohřební ústav a nahlásil dovoz vyřezávané rakve pro člověka, 



který zvedl telefon. Říkal:Tak vám tu rakev vezem, natáhněte si rubáš. A čekejte vleže. Anebo nařídil: 

Přijďte laskavě zítra o sedmé hodině ranní na Střelecký ostrov se svým papouškem, budete oba po-

vinně očkováni. Děkuji vám. 

Zvláště si zasedl ten mladík na majitele telefonního přístroje číslo to a to. Jmenoval se Eduard Kohou-

tek a byl, jak se tehdy říkalo, soukromník. Týden co týden se v pátek ve tři hodiny konal tento tele-

fonní hovor: 

- Dobrý den! 

- Dobrý den. 

- Je prosím doma pan Slepička? 

- O, nikoliv! odpovídal kultivovaný hlas po krátkém odmlčení, – u telefonu Eduard Kohoutek. 

- Tak Slepička není doma? říkával pokaždé s novým úžasem student. – A snesla vám včera vajíčko? 

- Nikoliv, nesnesla, odpovídal klidný, zdvořilý hlas. – Máte rád vajíčka, studente? 

- Vejce z duše nenávidím, pravil mladík. – Tak to bude asi omyl. 

Zavěsil a pak se celý týden těšil, že zase zavolá pana Kohoutka, v pátek ve tři hodiny odpoledne, a 

bude chtít pana Slepičku. 

Pan Eduard Kohoutek byl vždycky stejně přívětivý a sonorní. Neříkal dacane nebo chytráku nebo, což 

je ještě horší, mladý muži. Sluchátko pokládal decentně. 

Student žil, a tudíž stárl.(1) Úspěšně proklouzl pubertou, dozráváním a nakonec zkouškou dospělosti 

i imatrikulací na fakultě. Hlas se mu ustálil v sytý baryton, dokonce okouzlující. Každé ráno se holil. 

Svět, který s ním částečně počítal pro neznámé cíle, pokračoval ve svém nezávislém vývoji.(2) 

Spadly na něj první bomby, to bylo v Polsku. 

Pak přišel 17. listopad 1939 a pan Kohoutek čekal v pátek ve tři hodiny marně.(3) Stručně řečeno, 

z koncentráku se nedalo telefonovat. Tak se ten mladý muž alespoň v tomhle směru polepšil. 

Co se s ním všechno stalo, to je jiná povídka anebo román.(4) Trochu měl štěstí, kapánek se v tom 

naučil chodit, a vůbec, byl to takový neřád. Přežil to. 

A když se vrátil do Prahy, bylo to jedenáctého května, pátek, za deset minut tři. Řekl si: 

Než bych si vymyslel, jak znovu začínat.. . stejně nic nevymyslím . . . než bych si tím lámal hlavu, začnu 

tím, že zavolám pana Kohoutka. Je to jediné číslo, které si pamatuju.(5) 

Zašel tedy do malé osamělé budky, ještě byla šedivá z války. Ruka se mu třásla, s tím se už nedalo nic 

dělat. Na tváři se mu objevil výraz oné poťouchlé bujnosti a zlomyslného potěšení. Vytočil číslo. 

- Dobrý den, řekl. 

- Dobrý den. 

- Je prosím doma pan Slepička? řekl, a málem se rozplakal. 

Na druhé straně někdo dlouho mlčel. Pak řekl: - Tak ty žiješ, uličníku? No, to je báječné. 

- Žiju, pane Kohoutku, řekl bývalý student. V tu chvíli pocítil, že do něho skutečně vstupuje život. 

(6)Pocítil to zvýšeným tepem a radostí až k zalknutí. Uslyšel zpívat své tělo. 

- Musíte tam přece mít někde slepičku, řekl. – Nesnesla vám včera k snídani vajíčko? 

- Ale snesla, snesla, pravil starý pan Kohoutek. – Včera snesla, mrcha. Krásné bílé vajíčko. Přijďte si na 

ně, pane uličník, uvařím vám je naměkko. 

A to je vlastně všechno, ale kdoví. 



------------------------------------zápis do sešitu-------------------------------------------------------------- 

(Doplň informace o autorovi:) 

 Ludvík Aškenazy          (19___ - ________)  

Pocházel z ________________________ rodiny, za války bojoval ve Svobodově armádě. Roku 1968 

_________________________     Zemřel(kde?): 

Pracoval pro rozhlas, psal reportáže, povídky (dvě díla): 

Knihy pro děti (dvě díla): 

 

  



Otázky k textu (otázky nepiš, jen odpovědi): 

1. Co bylo smyslem života studenta Pokštefla a jak tento smysl naplňoval? 

2. Jakou otázku kladl pravidelně student panu Kohoutkovi? 

3. V jakém období přestal student  panu Kohoutkovi volat a proč asi? Ve kterém roce (po jaké události) 

opět pan Pokštefl panu Kohoutkovi zavolal? 

4. Jak pan Kohoutek zareagoval?  

5. Napiš pět vět o  tvém dojmu z četby, líbilo, nelíbilo, zaujalo….proč? 

Otázka navíc :  K jakému uměleckému oboru náleží slova statista a štěk? 

–-------------------------------------konec zápisu-----------------------------------------------------------  
 
 ------------------------------------nepovinný bonus--------------------------------------------------------- 

                       ( bonusy jsou nepovinné, ale o to poutavější…)  

1. V učebnici na straně 117 najdete úryvek z Aškenazyho sbírky Černá bedýnka.(Je to sbírka básní a černobílých 
fotografií, mimochodem velmi dobrá. Jaromír Jireš v roce 1963 natočil film Křik inspirovaný právě touto 
básničkou.) 
 
Přečtěte si báseň Křik (117,cv. 13) ...to byste si mohli přečíst všichni 

Následuje dobrovolný úkol - viz zadání v učebnici (úvaha). Potěšíte mě, pokud se o to pokusíte a pošlete mi vaši 

úvahu. 

 

2. 

Jako druhý bonus ještě ukázku z Aškenazyho sbírky Etudy dětské a nedětské: 

Byli jsme spolu na procházce ve Strašnicích. Nedaleko krematoria jsme uviděli pohřební vůz. Ve voze 

ležela rakev. „Tati,“ povídá, „ten je rozvážkový, viď?“„A co rozváží? “„Nebožtíky,“ odpovídám. „A co 

je to nebožtík?“ „Mrtvý.“ Říkám. „To jako když zemře?“ptá se. „Tak jest, synu.“ Zesmutněl. Chvíli se 

na pohřební vůz dívá a říká: „Tatí, a kde leží?“„Kdo kde leží?“„No, nebožtík,“ zašeptal.„Vzadu,“ 

říkám.„Docela vzadu?“Auto stálo černé a ponuré. Človíček dostal strach ze smrti. Podíval se na mě 

docela polekaně a zeptal se: „A každý musí zemřít?“„Každý,“ říkám, „každý, synáčku. To už je lidský 

úděl.“„Ty ale umřeš dřív než já,“ řekl s nadějí v hlase. Potěšil jsem ho, že ano. „Pojď,“ povídám, „tam 

je louka a rostou tam sedmikrásky.“ „Tati,“ zeptal se, „a sedmikrásky také umírají?“ „Pojď,“ říkám, 

„koupíme si zmrzlinu. A už se na to auto nedívej. Ale on se díval a díval a pak se již zoufale zeptal: „A 

musí nebožtík ležet vzadu?“„Musí,“ pravím, „jakou bys chtěl zmrzlinu? Vanilkovou?“ Stojí a dívá se. 

Bylo mu do pláče.„Tatí,“ praví, „a nemohl bych já,až umřu, sedět vedle šoféra?“ „To můžeš,“ říkám, 

„to by docela šlo. Ale nesměl bys na něho mluvit, protože to je proti dopravním předpisům.“ Slíbil, že 

bude mlčet. A moc se zaradoval, dokonce si poskočil. „Pojď, říká, „natrháme kopretiny. Uděláme si ky-

tici. Dokud jsme živí. A možná, že chytíme konipáska.“ Od té doby se již nebojí smrti.A já se jí nebojím 

také.  Když budeme sedět vedle řidiče... 

  



Kytici jsme si udělali velikou a krásnou. Z kopretin, sedmikrásek a jednoho fialového  
zvonečku. Zmrzlinu jsme měli jahodovou. Krásně jsme se poměli. 
 
Tady si stačí text přečíst a „ krásně se pomět...“ 
 
----------------------------------------konec bonusu---------------------------------------------------------- 
 
 

B: Jazyk – skladba 

---------------------------------------zápis do sešitu---------------------------------------------------------- 
V úvodním textu (Vajíčko) máte vyznačených šest souvětí. Napište jejich grafy. 
Příklad: 

př.: 1VH----2VV přívlastková 

---------------------------------------konec zápisu------------------------------------------------------------ 
 

 

  



Učivo od 30. března do 10. dubna 2020 

Rozbor souvětí a několik dalších zábavných úkolů a aktivit: 

A: V následujících větách urči VH a VV (druh) 

Musí přece ze sebe smýt všechnu tu špínu, co se na něj za celý život nalepila. 

Mysleli jsme si, že ti lupiči jsou tlupa místních vyvrhelů. 

Požádal jsme ho, aby mi dal rozkazy. 

Hned pošlu Bragimu zprávu, aby počítal s ranním útokem. 

Občas trpce lituji, že jsem nezůstal doma. 

Bohatýři posedávali pod košatým dubem, který je před neustálým deštěm chránil už jen chabě. 

Nechceš mu doufám vyčítat, že je nemocný? 

Volch by ti to potvrdil, kdyby tady byl. 

Divljan se snažil, aby ho neslyšeli naříkat. 

Slyším je, jak se k nám brodí. 

Dobrá rada: Pokus se úkol vypracovat dříve, než se podíváš na B.  Po zhlédnutí B si to sám/sama 

oprav, případně oznámkuj. A napiš mně výsledek . Pokud dobrou radu nevyslyšíš, podíváš se nejdřív na 

B, budeš to mít bez chyby, ok, ale bude to trochu jako v mém oblíbeném krátkém filmu Jana Pinkavy z 

roku 1997 ( dostal za něj Oscara v kategorii Nejlepší krátký animovaný film!): 

https://www.youtube.com/watch?v=O_JPtoqAEEI 

Dobrovolná aktivita: Jaké české filmy/režiséři mají Oscara, případně herci/herečky…? 

 

B: Podívej se na video a zkontroluj si, zda jsi správně určil druh VV, sám si oprav a  jestli chceš i 

oznámkuj: 

https://www.youtube.com/watch?v=A4ux8tXkpOw&ab_channel=LenkaJedli%C4%8Dkov%C3%A1 

https://www.youtube.com/watch?v=O_JPtoqAEEI
https://www.youtube.com/watch?v=A4ux8tXkpOw&ab_channel=LenkaJedličková


 

C. Úkoly z textu: 

1. Podtržená slova z výchozího textu nahraď synonymy:(př.tlupa – parta, skupina, společenství...) 

2. U podtržených slov, pokud to jde, urči mluvnické kategorie:(př.tlupa – podstatné jméno, rod 

ženský, číslo jednotné, vzor žena) 

3. Vyber jeden slovesný tvar v podmiňovacím způsobu (je jich tam několik), urči, zda je přítomný, či 

minulý a vytvoř ten druhý : 

4. Vypiš z textu zájmena a urči jejich druh (pokud se opakuje, už ho nepiš): 

př.: sebe -  osobní(zvratné) 

D: Věty jsou z  druhého dílu trilogie Juraje Červenáka- Bohatýr, díl Dračí carevna. 

Autor se inspiroval hrdiny z ruských bylin (byliny jsou hrdinské básně, příběhy, které  popisují  činy 

bohatýrů). Byliny vznikaly v Rusku od 12. století. V  evropských literaturách vznikaly hrdinské eposy 

(př. Anglie – Béowulf ,Francie – Píseň o Rolandovi, Německo -Píseň o Nibelunzích) a Češi nic. V době 

národního obrození se ale něco našlo…...zkuste si vzpomenout, četli jsme… 

Které literární dílo /či díla/ nalezené v době národního obrození bylo, lépe řečeno mělo být 

považováno za středověkou památku? Nápověda ( svátek 15.srpna a 1. září) 

E: V učebnici na straně 66 je cvičení 10 (a,b, c,d, e), které vypracujte do sešitu: 

 

----------------------------------------------------Zpětná vazba----------------------------------------------------- 

1. Do 10. dubna se mi ozvěte a pošlete  informaci o tom, jak jste byli úspěšní při určování druhů vět 

vedlejších, nemusíte to psát, fotit, stačí v mailu. Můžete připsat, že vás to bavilo a těšíte se na další 

zajímavé úkoly...apod. 

2. Do 10. dubna  pošlete buď mailem doplněné úkoly C přímo do textu, nebo foto ze sešitu, kam jste 

to napsali, pokud je to tak pro vás lepší. 

3. Do 10. dubna vypracujte do sešitu cv.10 ze strany 66, ofotit a poslat mailem. 

4. Dobrovolné: 



-- kdo získal Oscary (dobrovolná aktivita z cvičení A) 

-- odpověď na otázku ze cvičení D 

 

A na úplný závěr něco pro fanjšmekry (čili dobrovolně, ale když už se s tím dělám, je ti  hloupé si  to 

neužít, že ano? ) k bodu D. 

Ruské byliny byly velkou inspirací pro mnohé spisovatele. K nim patří také František Ladislav 

Čelakovský, který psal tzv. ohlasovou poezii, to znamená, že básně napodobovaly obsah i výraz lidové 

písně. Jednalo se o součást širšího procesu včleňování folkloru do literatury, jenž začal v evropské 

literatuře od konce 18. stol. Napsal Ohlasy písní českých a Ohlasy písní ruských, v nichž rozvíjel témata  

právě z ruských bylin. Na tomto odkaze je celá sbírka – zcela legálně. Kdo by si ji chtěl prolistovat, 

tedy „proklikat“, může.  https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/00/54/ohlas_pisni_ruskych.pdf . Jako 

bonus přidávám na závěr úryvek z mé oblíbené o bohatýru Čurilovi Plenkovičovi. …….Statný mladoň  

Čurila Plenkovič se vrací ze služby od hosudara – tj. cara (slunéčka jasného), vykoná hrdinský skutek a 

zlikviduje ptáka Velikána Velikánoviče, to by se vám líbit mohlo.   

XXV 

ČURILA PLENKOVIČ 

K sídelnímu to městu, ke Kyjevu 

přijíždí statný mladoň na sivém koni, 

na siváku kosmatáku 

– hříva do země, 

a byl on bohatýr Čurila Plenkovič; 

on dobrý mládec navštívil otce, matičku, 

ne na dlouhý čas 

– na tři měsíce, 

navštíviv je vraceje se službu konat 

u jasného slunéčka Vladimíra, 

u toho –liž  hosudar -kněze laskavého 

po dávnému stolničit obyčeji. 

…….. 

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/00/54/ohlas_pisni_ruskych.pdf


 

Český jazyk pro 8.třídu ( od 16. 3. do 27. 3. 2020) 

Všechny zdravím a přeji hezké chvíle strávené s českým jazykem. 

Připomínám, že někteří ještě nerecitovali Máj (těším se). Také nezapomeňte 

na četbu- Ptáci. 

A: Téma - Úvaha 

Úvaha je slohový útvar, v němž se autor na základě poznatků a získaných zkušeností zamýšlí nad 

nějakým problémem, dospívá k řešení, nebo řešení alespoň naznačuje. Úvaha patří k velmi náročným 

útvarům. Autor se zamýšlí nad zvoleným tématem, rozebírá ho z více úhlů, aby došel k obecně 

platnému závěru. (To jsme probírali v poslední hodině, také jsme pracovali s myšlenkovou mapou) 

 Úvaha má tyto části  nadpis, úvod, text a závěr, 

 měli byste si položit otázku a odpovědět, 

 uvádějte argumenty pro a proti, 

 nezapomeňte na odstavce, 

 neutrální jazyk, 

 výrazy: myslím si, podle mě,… 

Úvaha od slova uvažovat zahrnuje přesně to, co děláte, když nad něčím přemýšlíte. I úvahu píšete ve 

škole na zadané téma. Stačí nad ním jen popřemýšlet a rozhodnout se, z jaké strany ho pojmete. 

Může jít o úvahu zcela smyšlenou, či založenou na nějaké dílčí myšlence. Každopádně se nejedná o 

popis nějaké věci. Úvahu lze začít větou: Předpokládejme, že… Zauvažujme nad tímto tématem… 

Popřemýšlejme… apod. Většinou zaujímáte k tématu postoj, který si zvolíte. Poté se snažíte 

argumentovat ve prospěch vašeho názoru. Je to takové polemizovaní sám se sebou na určité téma. 

Jako byste si říkali: „Půjdu na ten večírek, nebo ne? Když půjdu, bude zábava, uvidím své staré známé, 

ale zase se vrátím pozdě. A když nepůjdu, tak si můžu dodělat úkoly.“ Sami v sobě si také 

argumentujete, a to se jedná o každodenní život,  nikoli o slohovou práci. V úvaze se často objevují i 

řečnické otázky. Co je to řečnická otázka? Taková otázka, na kterou autor nechce znát odpověď. 

Slouží v textu jen k tomu, aby čtenář nad tématem zmíněným před řečnickou otázkou začal trošku 



uvažovat. Jsou to otázky typu: Jak je toto možné? Může to tak být? Co bychom si o tom měli myslet? 

Má toto smysl? Samozřejmě to, jestli řečnické otázky použijete, je na vás. Je také pouze  na vás, z jaké 

strany pojmete téma i to, jakým směrem budete celou práci vést. Neexistuje návod k napsání skvělé 

úvahy, protože každý uvažuje jinak a chce do práce zapojit různé aspekty. 

Takže dost teorie (neboli poutavé přednášky) a jdeme na to. 

Přečtěte si následující text:   Pohádka o Červené karkulce  

Les byl můj domov. Žil jsem v něm, staral se o něj a snažil se udržovat vše v čistotě. Jednoho slunného 

dne, právě když jsem z lesa vynášel nějaké odpadky, co tu nechali turisti, jsem zaslechl kroky. Schoval 

jsem se za strom a uviděl malou děvenku s košíčkem. 

 Musím uznat, že jsem byl zvědavý, kdo to je, protože byla legračně oblečená – celá v červeném a 

hlavu měla schovanou, jako kdyby nechtěla, aby ji někdo poznal. Přirozeně jsem ji zastavil. Jen pro 

kontrolu samozřejmě. Zeptal jsem se jí, čí je, kam jde, odkud přichází, a tak dále.  

Místo odpovědi mi zazpívala písničku o tom, že jde k babičce a nese jí oběd. Také k tomu zatancovala. 

Působila velice mile a upřímně, avšak byla v mém lese a její oblečení vypadalo podezřele. Rozhodl 

jsem se, že ji poučím, jak neuvážené je procházet se nápadně oblečená po lese, aniž to někomu 

oznámí. Nechal jsem ji jít, a běžel zkratkou k domku její babičky.  

Stará paní byla velice příjemná. Vysvětlil jsem jí svůj problém a ona souhlasila, že její vnučka takové 

ponaučení dávno potřebuje. Dohodli jsme se, že stará paní zůstane schovaná, dokud nezavolám. 

Schovala se tedy pod postel. 

 Když přišla dívenka, zavolal jsem ji do ložnice, kde jsem ležel v posteli, převlečený za její babičku. 

Holčička vešla celá rozesmátá a okamžitě poznamenala něco urážlivého o mých uších. Byl jsem na 

urážky zvyklý, a proto jsem odpověděl něco na způsob, že kdo má velké uši, lépe slyší. Mělo to 

znamenat, že ji mám rád a že souhlasím s tím, co říká.  

Na to ona přidala další urážku o mých vyvalených očích. Můžete si domyslet, že jsem začal měnit 

názor na tuto zprvu milou dívenku, která se mi dříve zdála tak příjemná. Ve skutečnosti byla velice 

škodolibá a posměvačná. Stále jsem se však držel a opět odpověděl vtipem, že kdo má velké oči, lépe 

vidí.  

Její další poznámka mě však už vážně naštvala. Mám už tak velké trable se svými velkými zuby a tahle 

holka si z nich ještě začala tropit žerty. Přiznávám, že jsem se měl lépe kontrolovat, ale zkrátka jsem 

najednou vyskočil z postele a řval jsem, že velké zuby mám proto, abych ji mohl lépe sníst!  



Když se nad tím zamyslíte, vlk by nikdy nemohl sníst malé děvčátko – každý to musí přece vědět – 

jenže tahle holka začala okamžitě křičet na celé kolo a utíkat pryč. Chtěl jsem ji dohonit, abych ji 

uklidnil. Strhl jsem babiččiny šaty, ale to situaci jen zhoršilo.  

Znenadání se otevřely dveře a vešel mladý myslivec s puškou. Podíval jsem se na něj a okamžitě mi 

došlo, že jsem v pěkném průšvihu. Zachránilo mě otevřené okno, kterým jsem rychle vyskočil a utekl. 

Rád bych řekl, že to bylo vše!!  

Bohužel, babička nikdy nikomu o naší dohodě nepověděla. Než jsem se nadál, tak jsem byl pro 

všechny zlý a ošklivý vlk. Dokonce se rozšířily fámy, že jsem tu holčičku snědl. Takový nesmysl! 

Bohužel se mi začal každý vyhýbat. Tak si říkám, jestli mi to za to stálo, že jsem chtěl dát holčičce 

malou výchovnou lekci.  

( Podle: Sadalla, G. A kol. Konflikt, koření života. 2. vyd. Praha: 2004) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zápis do sešitu: 

ÚVAHA 

Práce s textem  

Sadall, G. A kol. - Konflikt, koření života : Pohádka o Červené karkulce  

1. Napište osnovu.  

2. Stručně charakterizuj vlka. 

3. Jaký jste měli názor na vlka z Červené karkulky před přečtením tohoto příběhu?  

4. Nyní, když znáte tento příběh, co si o něm myslíte?  

5. Co jste si mysleli o Červené karkulce před přečtením tohoto příběhu? 

6. Co si o ní myslíte teď?  

7. Stalo se vám někdy, že jste změnili názor na nějakou situaci poté, co jste vyslechli názor jiné 

osoby?  

8. Zopakujte si  pojmy advokát/obhájce, prokurátor/žalobce, soudce. Vypravěč – vlk se snaží o 

vlastní ……………….. 



9. Pokuste se napsat „O perníkové chaloupce“ z pohledu ježibaby, nebo  „O Popelce“ z pohledu 

macechy. V úvaze je důležité umět argumentovat, zkuste vybranou postavu obhájit. (10 vět) 

-------------------------------------------------konec zápisu-------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

B: Téma: Skladba – Poměry 

 (Zopakujte si poměry, abyste je určovali bez tabulky.)  

---------------------------------------------------zápis do sešitu--------------------------------------- 

1. Doplň do souvětí vedlejší větu (urči druh) s několikanásobným větným členem (urči ho) a urči 

také významový poměr: 

Příklad :   Na jívách rozkvetly kočičky, -----------------------které  ohlašovaly konec zimy a příchod jara.( 

Takže já jsem doplnila předměty (4. pád) v poměru slučovacím, věta vedlejší přívlastková. ) 

Zdálo se,………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doma je tam,………………………………………………………………………………………………………………………  

V našem kraji jsou zapomenutá místa,………………………………………………………………………………… 

Na telegrafní dráty usedlo hejno vlaštovek,……………………………………………………………………….. 

Dovolte,………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Napiš deset souřadných souvětí o lyžařském kurzu/ o čemkoli chceš a urči poměry, aspoň jed-

nou se objeví každý poměr: 

Příklad.: Lyžařský kurz se velmi vydařil, neboť se sešla dobrá patra účastníků z obou škol. 

(Poměr příčinný) 

 

 

 



 

 

 

 

 

C: Téma: Pravopis – opakování  

Napiš a doplň: 

Děti se houpaly na b-dle. Um-š nab-t pušku? Z lesní b-střiny se stal mohutn- potok. Tento star- příbtek 

b- potřeboval vyb-lit. Ob-l- voz-me seml-t do bl-zkého ml-na. Její vzl-kot b-lo sl-šet. Sl-boval hordol-. 

V-jeli jsme na L-sou horu. Vystavěli si přep-chov- náb-tek. Zap-řila se radostí. Vytrvalým ús-l-m dosáhl 

vytčeného c-le. S-rové ovoce je zdravé. Odp-kává si trest. Přív-tal nás s-pavým hlasem. Z v-žky jsme sl-

šel- nezv-klý v-skot. Přilep-l se na žv-kačku. Byl to dvojjaz-čný překlad. Z v-šky se ozval v-skot dětí. Hb-

tá lasička v-skočila z křoví. V-nosy se zv-šily. V-p-li jsme s-rovátku. Obv-něný v-ník odm-tl v-pov-dat. 

Zas-čela na nás zm-je. 

M-l-onář, c-kl-stka, k-bernet-ka, k-no, f-z-ka, ch-rurg-e, kr-t-ka, takt-ka, p-nzeta, p-rueta, p-ram-da, 

pžamo, kav-ár, s-ntéza, sép-e, m-n-golf, dem-se. 

 

 Dopiš věty, aby byly pravopisně správné:  

____________________________ Vojtovy nové lyže.  

____________________________ Vojtovi nové lyže.  

____________________________ Vojtovi rodiče.  

____________________________ Vojtovy rodiče. 

 ____________________________ Novákovi.  

____________________________ Novákovy. 

 

Napiš  v množném čísle: 

Milý přítel, od poctivého člověka, drzý zloděj, ryzí zlato, známý literát, osamělá žena, rybí salát, 

spolehlivý přítel, smělý hráč, pověrčivý chlapec, před vzteklým krocanem, bosý hoch. 

 

Doplň v textu s/z: 

 -těžovat si na únavu, -bít ptačí budku, -práva v tisku, -hlédnout film, -užovat kalhoty, -tupený nůž, 



ledové –kluzavky, na-bírané hřiby, -kušební komise, v-purný kluk, milé –hledání, domovní –práva, 

pěvecký –bor, z-čeřit hladinu, lesy –temněly, on –padl, -tropil výtržnost, ro-tržená bunda, jet –pět, - 

motat klubko, -pronevěřit peníze, všechno –trpěl, -působit radost, buď –ticha, nev-pomněl si.  

 Doplň  –nn-/-n-, -zz-/-z-, -mm/-m, -šš-/-š-: 

ra-ý středověk, zručný kame-ík, obra-ý zátaras, celode-í pochod, bezce-á sbírka, každode-í odezva, 

nový týde-ík, telefo-í budka, pohost-í lidé, nepovi –é předměty, sklizeň vi-é révy, ro-ářené slunce, 

týde-í pobyt, be-ubá ústa. 

----------------------------------------konec zápisu do sešitu----------------------------------------------------- 

 


