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Český jazyk VIII.A 6.4.- 8.4. 2020 

Vypracuj do školního sešitu, nafoť( naskenuj) a na emailovou adresu pošli ke kontrole, 

nejpozději do čtvrtku  9.4. ! 

1. Napiš správně s velkými písmeny 

ÚRODNÁ ČÁST ČECH - POLABÍ, ČLEN SOKOLA, NÁMĚSTÍ HRDINŮ, KUNĚTICKÁ HORA, 

DVOŘÁKOVA HUMORESKA, KRÁL KAREL VELIKÝ, HVĚZDA VENUŠE NEBO TAKÉ JITŘENKA 

ČILI VEČERNICE, RODINNÝ HOSTINEC U KAŠTANU, PRAŽAN, PANOVNICKÝ ROD 

PŘEMYSLOVCŮ, O VÁNOCÍCH PO ŠTĚDRÉM DNU, MŮJ LETOŠNÍ JEŽÍŠEK, PŘIJDE DĚDA 

MRÁZ, DŮKLADNÁ TŘÍKRÁLOVÁ ZIMA, V DOBĚ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK, BOJOVNÍCI 

HUSITSKÝCH VÁLEK, V HYPERMARKETU GLOBUS, NEJZNÁMĚJŠÍ LUMÍROVEC JAROSLAV 

VRCHLICKÝ, STUDENT PRAŽSKÉ UNIVERZITY, ZE SILVESTRA SI NEJVÍC PAMATUJU 

OHŇOSTROJ, OBRAZ HOLANDSKÉHO MALÍŘE NOČNÍ HLÍDKA, SPISOVNÁ ČEŠTINA, DAVID 

ČERNÝ VYSLAL NA HRAD VZKAZ, ŠÁLEK GRUZÍNSKÉHO ČAJE, VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO 

ROKU, PŘIJEDU NA NOVÝ ROK VEČER, STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM, PŘEDPLATNÉ 

LITERÁRNÍCH NOVIN 

2.Uveď v množném čísle ve správném tvaru : 

Neustále mně zvoní v uchu.  Na punčoše se mi spustilo oko.  Dítě zuřivě mávalo dvě ruce. Zajíc 

stříhal uchem. Generál se pyšnil mnoha řády připnutými na prs. Ševcovské židle se tři nohy nazývá 

verpánek. Hráč uměl hrát  obě nohy .  Tíha zodpovědnosti ležela na mých rameno. Pan učitel 

vytahal Jardu za ucho. Na okně stál hrnec  s uraženým uchem. Vše pozoroval bystré oko. Přístroj 

s robotickou rukou pracoval spolehlivě.  Svíral ho obě kolena. V lese jsme našli pytlácké oko. 

Nehýbej tou ručičkou u hodin. Míč mu proletěl nad rukou. 

3. A) Doplň i/y 

1. Vlaštovky se uhnízdil___ pod naší střechou. 

2. Naši veslaři získal____ na ol___mp___jských hrách stříbrnou medail_____. 

3. Otce vel__ce potěšil___mé pohlednice z cest po ciz___ch zem___ch. 

4. Všichni si b___l___ vědom___ velkého nebezpečí. 

5. U jeho nohou se ozvalo v___ stražné zas___čení. 

B) Zakresli grafy vět ( základní skladební dvojice, druhy rozvíjejících větných členů) 

C ) Urči slovní druhy (nadepiš nad jednotlivá slova) 

 

4. Rozliš věty jednoduché (V)  a souvětí (S) 
Velikonoční ostrov světově proslavily jeho obří sochy moa a záhady, které je obklopují. Ovšem třísté  
výročí otevře i otázku, jak se tam jeho původní obyvatelé vůbec dostali. Jižní Amerika je vzdálena přes  

3500 kilometrů. K nejbližšímu polynéskému ostrovu jich je „pouhých“ patnáct set. Jde o ostrov Pitcairn 

proslulý příběhem vzbouřenců z lodi Bounty. Z něj na Tahiti či na Markézy to je ještě dalších téměř 

patnáct set kilometrů. Jak ty obrovské, nekonečné vodní plochy dokázali dávní Polynésané překonat? A jaké 

navigační umění ovládali? Vždyť oni nejenže ostrov objevili, ale  jejich lodivodi jej opakovaně dokázali 

navštívit. 

 Při hledání na tyto otázky se musíme vrátit v čase o několik tisíc let. Prapředkové dnešních 

Polynésanů obývali oblasti podél východního pobřeží. Postupně je však z jejich domoviny 

začaly vytlačovat hordy nájezdníků. Svobodu a šanci na přežití poskytl ústup do bezpečí vzdálených 

ostrovů. Po čase však i útočníci ovládli umění příbřežní mořeplavby a nastal tlak na další stěhování dál na 
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východ, do hloubi polynéských ostrovů. To přirozeně vyžadovalo neustálé vylepšování plavidel a 

mořeplaveckých dovedností. Předkové dnešních Polynésanů tak dokázali opanovat i oblasti, kam už je 

nepřítel nepronásledoval. 

 

 


