
ČJ (25. 5. – 29. 5. 2020), 8. tř. 

Děkuji všem žákům a rodičům za spolupráci a za odevzdané sešity mluvnice. 

Veškerou komunikaci směřujte prosím na stelclova@zsnovyhrozenkov.cz  

V tomto týdnu (nejpozději ve čtvrtek 28. 5.) odevzdejte sešit z literatury na připravené místo 

do vestibulu školy. Vezměte si domů zpět sešity do mluvnice, od úterního rána (26. 6.) budou 

nachystané v krabici ČJ 8. tř. 

 

V online hodině budeme pracovat v učebnici s. 88/6, 7, 8. 

 

ŘEŠENÍ (z minulého týdne): 

 Pravopis (vysvětlení jevů: https://prirucka.ujc.cas.cz/ ) 

Stinný les, krocaní hudrování, hliněná nádoba, potrestaný viník, rozkvetlá vinice, slunný den, 

okenní tabulka, vzdělaní lidé, vyučen ý kameník, rané brambory, on je nevinen, kamenné 

zábradlí, vinná réva, černá havraní křídla, jarní rovnodennost, babiččina zahrada, psát si 

deník, ramenní kloub. 

Tvářil se tajemně, náhlé setmění, mylná domněnka, dorozuměl se česky, zatemnění oken,  

špatné uzemnění, budeme rozumnější, zbytečné nedorozumění, objevitel ostrova, vjezd do 

garáže, sluchový vjem, matčino objetí, obětoval život, objemný balík, objednaný oběd. 

Zemědělské družstvo, rozsáhlá rezervace, francouzský tenista, měkký chléb, ruský jazyk, 

skvělé vítězství, dětský kočárek, nesmírné bohatství, brandýský občan, voda se rozstříkla. 

Žid (spisovatel)                     židovští spisovatelé 

Afrika (slon)                          afričtí sloni  

Francie (malíř)                     francouzští malíři    

Krkonoše (hotely)               krkonošské hotely        

Kroměříž (občan)                kroměřížští občané 

 Sloh 

PS s. 68/1: 1. povodně – hydrologické jevy; 2. vznik povodní u nás, 3. přívalové povodně, 4. 

ochrana před povodněmi, 5. ústřední povodňová komise. 

MLUVNICE 
Zápis do sešitu (můžeš si vytisknout a nalepit): 

mailto:stelclova@zsnovyhrozenkov.cz
https://prirucka.ujc.cas.cz/


Zásady psaní čárky 

Věta jednoduchá 

1. Několikanásobný větný člen (pokud není spojen spojkami a, i, ani, nebo, či ve 

významu slučovacím) - Kosové, špačci a pěnkavy se nás ve čtyři ráno usilovně snažili 

potěšit svým zpěvem. 

2. Přístavek – Lovci mamutů, naši chundelatí prapředkové, by tě za tu pětku z diktátu 

určitě nepochválili. 

3. Volný přívlastek (vazba, kterou lze vypustit, aniž by se změnil smysl věty) – V dálce se 

zjevila silueta domu, chráněného vysokými lípami. 

4. Oslovení – Co kdybys, chlapče, před králem sundal čepici? 

5. Vsuvka (jednoslovnou vsuvku neoddělujeme) – Máme tu, ani už nevím odkdy, nějaké 

staré lyže. Věnujte prosím pozornost tomuto hlášení. 

6. Samostatný větný člen – Droždí, to já rád. 

7. Citoslovce (pokud není větným členem; citoslovce vyslovené bez pauzy 

neoddělujeme) – Ach, to je nádhera! No pojď. 

8. Rozvitý přechodník – Prodíral se, nemaje nejmenších ohledů, davem. 

Souvětí 

1. Větu řídící od závislé (hlavní od vedlejší; větu vloženou oddělujeme z obou stran) – 

Kudrna říkal, že se vrátí včas. Na den, kdy přišel, nezapomeneme. 

2. Věty souřadně spojené (nejsou-li mezi nimi spojky a, i ani, nebo, či v poměru 

slučovacím) – Zvonilo, proto se zvedl a šel pryč. 

Přečti si hnědý rámeček v U na s. 89 a napiš cv. 9a do sešitu, doplň interpunkci. 

 

Jazykový rozbor 

U s. 88/7 písemně do sešitu 

 

LITERATURA 
Přečti si ukázku na s. 144 – 147. Po přečtení ukázky v pěti větách charakterizuj Rebeku. 

Zápis do sešitu: 

Walter Scott (1771 – 1832) 

Anglický básník a prozaik skotského původu, zakladatel romantického historického románu. 

Román Ivanhoe líčí dobrodružné osudy rytíře ve službách krále Richarda Lví srdce. Děj se 

odehrává ve 12. století v Anglii. 

Rebeka: 

 



Následující text si pouze přečti. 

V městě Ashby se odehrává významné rytířské klání, kde se objevuje „Vyděděný rytíř“ 

- Ivanhoe. Vyhrává za pomoci „Černého rytíře“ - Richarda Lví Srdce, který se vrací ze 

zajetí. Ivanhoe je zraněn a ujímá se ho židovka Rebeka. Ta se svým otcem a Ivanhoem 

další den opouští dům a připojují se k průvodu Cedrika, ale jsou v noci v lese přepadeni 

a uvězněni na hradě normandského pána. Znovu se objevuje král Richard a za pomoci 

svých přátel osvobozuje vězněné na hradě a opět se ujímá vlády. Rebeka je templáři 

označena za čarodějnici a o jejím osudu rozhodne souboj, kterého se jako její 

ochránce zúčastní Ivanhoe. Souboj vyhrává a Rebeka je osvobozena. Ivanhoe je 

zamilován do Roweny, kterou si nakonec vezme 

 


