
JČ VIII.A 8.6. 

1. Doplň (uprav) tak, aby věty byly pravopisně správně. 

Ve V___sokých Tatrách se můžeme setkat s medvědy, ale i s orl___.  Orl____  mají ze všech našich 

dravců největší rozp___tí křídel, ale na ___merické kondory nemají. Nejvíce se nám líb___l  

M/markův model balónu. Dříve bývala upřím____jší , dnes často zalže. Kapacita hlediště je 42500 

(vypiš slovy) _________________________________ ________ diváků. 

Pod našim____ okny projížděl___ hlučné náklaďáky. S m___m___ otázkam____ si nevěděl___ 

v___bec rady. Chtěla by ne___asnější princezna ochutnat hořické trub___čky nebo snad top___nky   

___tataráčkem? Kdyb___chom to věděl____, raději bychom sem nechodil____. Skočil do vody 

rovný_____  noham_____. Ob___l___  na pol_____ zlátlo a vonělo. Děti se zastav___ l___ u klece 

se lv___.  Nad údol___m se válel___ husté mlh____. Chlapci běhal____ po trávě bos____. 
 

2. Najdi ve větných celcích pravopisné chyby a oprav je: 

Byl si vjedom, že nenapsal všechny ůkoly, a proto do školi raději nešel. 

Naprosté většině cizinců Olomoucké sirečky, zvané tvarůšky, neskutečně zapáchají. 

Pře bouřkou se všechny včeli schovali do ůlu. 

Jakmile dal dyrigent znamení zazněli první tony známé melodyje. 

Většina starých Pražských domů mývala ve svém prúčelí  nějaké domovní znamení. 

Za války pobíval Jan Drda v Příbramy a v Praze. 

Kolik krási  prostoty a moudrosti je ukryto v našich lidovích písních. 

Povýdka Hastrman je s nerudovy knihy Povídky malostranské, která višla poprvé v roce 1878. 

Na jaře sklízejí na polých ranný salát a také  řetkvičky, pak také ketlubny. 

Bezubý děda se na mně myle usmíval. Najděte si 3 odstavec 5 kapitoly na straně 88 a vipište 
všechna slovesa. 
 

3. Urči základní skladební dvojice, rozvíjející větné členy a nakresli grafy vět 

(do cvičného sešitu) 

A) Rozzlobený tatínek dal mně i bratrovi pohlavek. 

B) Na oslavu mých narozenin byli pozváni všichni příbuzní. 

C) Na olympiádě chtěl získat zlatou medaili. 

 

4. Doplň správné tvary zájmen on/ona 

Bez ________ neměla hra smysl. Všichni se na_________ těšili. Musíme to zvládnout i bez 

_______________.  Přišel až k _____________ a objal _______. Všichni o _____________ 

mluvili. S ______________bych se vydal i do pekel. Na _________ bylo vždy spolehnutí. 

 

5. Doplň správná přirovnání 

Měla vlasy černé jako ……………………. Křičel jako by ho …………………………………. 

Běžel jako by mu……………………………………… Lhal jako když ……………………….. 

Je přelétavý jako …………………………………. Má hlavu jako ………………….. = (bezvlasý) 

 

6. K daným definicím uveď správný pojem: 

A) báseň s pochmurným dějem a smutným až tragickým koncem __________________________ 

B) veselohra _____________________________ 

C) dialog ________________________________ 

D) zvuková shoda na konci verše_______________________ 

E) nemá děj, vyjadřuje city pocity a nálady_____________________ 

F) krátký prozaický útvar s jednoduchým dějem a malým počtem postav__________________ 

 

Ti, kteří nejdou na výuku do školy posílají vyplněné do pátku 12.6.2020 na kecinot18@email.cz 

Ti, kteří do školy půjdou, budou plnit s paní učitelkou Demovou, doufám, že mi neuděláte ostudu!!! 
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