
Český jazyk VIII.A (30.3. – 3.4.) 

1. Opakování pravopisu 

VYHLEDEJ ČÍSLOVKY A URČI JEJICH DRUH 
Už třikrát Petra volali do ordinace. V přístavu kotvilo několik lodí. Včera maminka kupovala 
troje nové boty. V závodě skončil až třináctý.  Povídal jsem ti to už mnohokrát.  Půjčil mi dva 
nové sešity. Hodně lidí to sledovalo z dálky. Dvakrát měř, jednou řež.  Po třetí hodině už 
zavírali. Kolikery šaty ještě potřebuješ? V davu zpívalo snad tisíc lidí. Sto dvacet nových aut 
vykládali na hlavním nádraží.  
 Doplň i/y 
Všichni jsme byl__ překvapeni. Vojáci se zúčastnil__ přehlídky. Uši mě nesnes__telně  
bolel__. Skupiny ob__vatel  se  sešl__ na náměstí. Děti chtěl__ sázet stromky. Miliony lidí 
umíral__ ve válce. Auta stál__ před dílnou. Noci se velm__ krátil__. Koně závodil__ 
s v__pětím všech s__l. Moji  rodiče si pořídil__ obchod. Draci létal__ ve vel__ké  v__šce. 
Manželé Karáskov__ si zařídil__ nov__  b__t . My jsme ale traktory neslyšel__. Kola 
závodních vozů se točil__. Lidi se divil__ tomu, co se mu stalo. 
Podtrhni správné tvary podmiňovacího způsobu, špatné škrtni : 
neviděl by jsem – neviděl bych  uvítal by sem – uvítal bych 
koupili bychom – koupili by jsme nesešel bys – nesešel by jsi 
lekli by jsme se – lekli bychom se napil by jsem se – napil bych se 
spálili běsme se – spálili bychom se  napsal by jsi si – napsal by sis 
postrádali by jste – postrádal byste nezaspali byste – nezaspali by jste 
vykřikoval bys – vykřikoval by jsi přinesla bys – přinesla by jsi 
 
Vytvoř 2. a 3. stupeň přídavných jmen: 
    2.stupeň    3. stupeň 
hezký 
vlhký 
lidský 
blízký 
krátký 
hluboký 
úzký 
nízký 
přátelský 
snadný 
 

2. Učebnice str. 18  - opakování souvětí, grafické znázornění a rozhraní vět 

Cvičení  str. 19 cv. b 1 , PS cv. b 2 

              učebnice str. 19 cv. c1 do cvičného sesšitu 

              PS  str. 15  cv. c2 doplň chybějící čárky 

Poučení – souvětí souřadná a podřadná  ( souřadné = minimálně 2 věty hlavní,  

podřadné = pouze 1 věta hlavní) 

učebnice str. 19 cv. d 


