
ČJ VIII.A ( 23.3. – 27.3.) 

1.Vypracuj předložená pravopisná cvičení 

Doplň ě / je, ě/ně: 

Zp___vák p__kně zpíval. Ob___dnej p___t květin. Choval se velmi nerozum___. 

Přijel s ob____mným balíkem. Ve m___stech nerostou pom___nky. Zapom___l 

měkkou tužku ve škole. Tam___jším lidem jsme nerozum___li. Byla to od něj  

velká ob___ť. Vojenský zb___h nem___l při zátahu šanci. Nalil si dvě nab___račky 

polévky. Co je dnes k ob___du? Úzká p___šina nás dovedla k p___stírně žampionů. 

Malé děti potřebují maminčino ob____tí. 

Doplň správně chybějící souhlásky: 

be____ ubá stařenka, ro____ pustná polévka, ne_____ ostřejší obraz, hokejový o_____íl, míček mi 

o ____ skočil, veliký po_____ kan, ro_____uřený býk, be___ mračná obloha, rů_____   cen, 

pra____ ký kostel, dě_____ ký smích, tě____ ká zkou____ka, ne____asnější princezna, havra____ í  

krákání, o______ aný přítel, učitel se ro_____ lobil, ro____ypaná sůl, ra____í káva,  povýšil na 

po____ůstojníka, ro_____vícená lampa, ra____ á zelenina,  be____ ce____ obraz, ne____istá 

odpověď, čtenářský de____ík, ne____ižnější ostrov, kame____ý most, necítím se vi___en, 

vi____ice neboli vinohrad, ce____ý nález, úkol je povi_____ý, ne_____asnější hvězda, ro___trhal 

papír, rostli___ý tuk, slo___í troubení, dvo____azyčný slovník, rame____í kloub, ra___ý salát, 

stany s po____sadou, rampouchy se ro___ pustily, nestra___ý rozhodčí,  

ro____íval se únavou, rovnorame_____ý trojúhelník, 

 

 Doplň i / y : 

Cesty do Rajského údol___a na jižní pobřeží zab__ral___ mnoho času a v___čerpával___ 

Rob__nsona. Přiház___val tak v___čerpán, že druhého dne neb___l schopen žádné větší práce. 

Proto přem___šlel o tom, že b___  si měl v___rob___t člun. Na člunu b___ mohl objet kolem 

pobřeží polov___nu ostrova a přivézt z jeho bohaté jižní části takov___ náklad, jaký v nůši a torně 

nedoprav___ při každodenních cestách ani za týden. Kdyb___ měl člun, mohl b__ se v___pravit 

i ke vzdálené zem___ na obzoru. Rob___nson si vzpomněl, že čluny domorodců na africkém 

pobřeží b__l__ z jediného kmene a jejich dutina b___la v__hloubena ohněm. Rob___nson  

však neměl nástroj, kterým b__ poraz___ velký strom. A na člun bude zapotřeb___ hodně  

s___lného kmene.  

 

2.Učebnice str. 18-  Souvětí  

Projdi si poučky věta jednoduchá a souvětí  

Zjednodušeně řečeno: 1 přísudek = věta jednoduchá (V) 

                           nejméně 2 přísudky = souvětí (S) 

úkoly k procvičení : 1)  str. 19  cv. a1 větné celky přepsat do cvičného sešitu podtrhnout přísudky a 

rozlišit značkami V – S  věty jednoduché a souvětí 

2) PS str.15 cvič. a2 podtrhnout přísudky a rozlišit značkami V – S  věty jednoduché a souvětí 

 

   Literatura : četba vlastních knih                      

        



 
 


