
Český jazyk – 8.B práce na týden od 20.4 do 24.4  

I. Mluvnice 

Neohebné slovní druhy a souhrnné opakování 

1. Kdo má možnost, pracuje s IU s. od s. 82 - viz odkaz 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk8/Cesky_jazyk8.mc&pageord=4
0 
Projděte si daná cvičení a rovnou si je zkontrolujte. Vypracujte test 11 na s. 84 – kliknutím na IC 
můžete pracovat a hned se dozvíte, jak jste dopadli, uvidíte i chyby – pošlete mi zprávu, jak jste test 
zvládli. 
 

2. Video lekci k neohebným slovním druhům můžete najít na https://vpohode.cz/cs/ 
(jak se přihlásit k lekcím jsem vám posílala už dříve přes školu online, na konci zadání práce pro 
jistotu uvedu znova) – poslechněte si lekci – zájemci si pak můžou zkusit vypracovat test z daného 
okruhu – jde o typ testů na zkoušky – kdo to zkusí, určitě mi napište, jak vám to šlo. 
 

3. Stejné téma v naší učebnici 
Projděte si  dva barevné rámečky na s. 54 a 57 – ústně  
Písemně vypracujte v naší učebnici  ( pracujte do školního sešitu nebo na počítači, záleží na vás)  
s.56/12 – chybné věty napište správně  
56/13 – uvědom si, kde jsou tučná slova předložkami a kde ne, stačí napsat tajenku  
56/14 vypište spojku a k ní připište synonymní výraz  
57/18 – Vypiš věty s částicemi, část b si udělej ústně  
57/19   
59/1a  napiš jen slova, která bys doplnil, jak by šly za sebou   
59/2  
59/4 

 

Video lekce  

https://vpohode.cz/cs/ 

 

 

II. Sloh  

Co je to recenze jste se naučili minulý týden, takže tentokrát je úkol ze slohu následující – napiš svoji 
vlastní recenzi na přečtenou knížku, zhlédnutý film, oblíbenou deskovou hru, hudební album, videoklip či 
cokoli vás napadne. Zvolte si vhodnou délku – tři věty nejsou recenzí.  Těším se na to, co mi pošlete. 

III. Literatura 

Tento týden dokončíte  světový romantismus – Vypracujte a pošlete ke kontrole v PS úkoly ke Chrámu 
Matky Boží v Paříži od V. Huga  ( čteme yga) s. 12 – 14  


