
ČJ IX 25.5. 

1.  Vypiš z textu číslovky a urči jejich druh(základní…….) 

Všechny houby jsou jedlé, některé jen jednou. Nebudu ti to stokrát opakovat. Maminka mi koupila troje 

ponožky a dvě trička. Tomáš skončil při závodě na druhém místě. Před několika týdny nás pandemie 

uvěznila doma. Mezi naše známé sportovce patří Emil Zátopek – pětinásobný olympijský vítěz. U dveří byly 

rozházeny několikery boty. V roce čtyři sta sedmdesát šest zanikla Západořímská říše. 

 

 

 

 

2. Číslovky v závorkách napiš slovy 

Odstěhovali se před (4) ________________ roky.  Akce probíhá od (3) ___________do (4) ____________ 

hodin.Přišel tam se (2) _______________ kamarády. Týkalo se to (3) _______________ kluků. 

Se (4) ___________pomocníky můžeš počítat. Pes přihopkoval po (3)_____________. Bez těch  

(2) _______________ dílů je stavebnice bezcenná. Proti (4) ______________ podezřelým bylo vzneseno 

obvinění. Po (5)_______________ minutách tvrdě usnul.  (7) ___________ lidem  to vadilo. 

 

3. Zakresli graf souvětí (cvičný sešit) 
Petr nic neříkal, ale dobře si pamatoval, co mu maminka připomínala, aby nezapomněl koupit.  
Protože začalo pršet, zůstali jsme doma a hráli jsme s tatínkem karty.  

Medvědi přepadávají hnízda divokých včel, neboť milují med a rádi si smlsnou na své pochoutce.  

Půjdeme se projet na kole nebo si raději zaběháme.  

Dnes mám narozeniny, avšak slavit budeme až v sobotu.  

Princezna si hrála na zahradě s míčem, ale najednou se obloha zatáhla a přiletěl veliký drak.  

Když budeš dlouho na sluníčku, můžeš se spálit.  

 

4.  Vypiš základní skladební dvojice 

Tuhle akci si všichni pochvalovali .  ____________________________ 

Vy jste mi fakt nerozuměli? __________________________________ 

Děti s otevřenou pusou poslouchaly příběhy, které vyprávěli potulní řemeslníci. 

__________________________________ 

Bez rozmyslu se vrhl do chladné vody.____________________________ 

Jeřabiny a šípky považujeme za zářivé korálky podzimu________________________ 

 

5.  Vytvoř správné dvojice (např. A -2…..) 

A. Jack London  1. Bylo nás pět 

B) Julius Verne  2. Boříkovy lapálie 

C) Ondřej Sekora  3. Dívka na koštěti 

D) Vojtěch Steklač  4. Klapzubova jedenáctka 

E) Karel Poláček  5. Dva roky prázdnin 

F) Eduard Bass  6. Trampoty brouka Pytlíka 

G) Miloš Macourek  7. Bílý tesák 

 

6. Uveď co znamenají literární pojmy 

epiteton _____________________________ 

apostrofa____________________________ 

eufemismus _________________________ 

alegorie ____________________________ 

autobiografie________________________ 

 

Vypracovaný pracovní list zašli do pátku 29.5. 2020 na adresu kecinot18@email.cz  
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