
Český jazyk a literatura  pro 8.B na týden 6.4.- 8.4. (před Velikonocemi) 

1. Opakujeme vid – stále nevím, jestli vám to jde, nebo spíš píšete, že nejde. 
Na Teams v naší třídě máte ve výukových zdrojích odkaz na video ČT edu právě na vid.  
(také zde:  https://edu.ceskatelevize.cz/slovesny-vid-5e442298e173fa6cb524aca8   ) 
 
Kdo to pořád nechápe, najde na konci tohoto zadání ještě jednou všechny zdroje, které jsem 
vám posílala přes školu Online – ale moc z vás, to nečetlo. 
 
Zkuste si do školního sešitu udělat následující úkol:

 
A po vypracování si to zkontrolujte a opravte podle: 
https://lobkovicovo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/houfkova_lobkovicovo_cz/Ecfs-
tiGTqFIuIL7XLzuxbwBKu2jb60dC1m4w8-qbPyBlw?e=y36wgH    

 

2. Podle testu, který jste zatím udělali jen někteří, je vidět, že musíme procvičit určování 
slovesných tvarů.  Určete tedy následující tvary - cvičení si napište a pošlete mi ke kontrole 
(je na vás, jestli budete psát do sešitu nebo na počítači).  
Určujete osobu, číslo, způsob, někdy čas, rod a vid. 
 umazal se 
 byl by býval položen 
 smějte se 
 nastydli bychom 
 budeme zpívat 
 odpočiňme si 
 budou odeslány 
 nevymýšlíš si 
 odnesu 
 zastavují 



 
3. Další úkol najdete na umimecesky.cz na domácích úkolech. 

 
 
 
 

Zpráva ze školy Online -kopie 

Ahoj osmáci,  

včera jsem vám na WatsAppu slíbila, že pošlu nový pokus o vysvětlení vidu, protože tomu někteří 
nerozumíte. 

Posílám tedy odkazy na několik skvělých už existujících stránek či videí.  

skvěle vysvětleno je to na https://kolesovice.webnode.cz/news/slovesny-vid/ 

prima jednoduché video pro zopakování https://www.youtube.com/watch?v=HgQ2D6hMRJk 

no a práce vašich kolegů (takhle už to snad pochopí 
každý) https://www.youtube.com/watch?v=4W0Ky9TwbLc 

Shrnutí: Důležité je, 

1. abyste poznali a nepletli si tvary různých sloves - koupit (koupím, koupíš, koupili jsme, kupte, 
koupili bychom...) - sloveso dokonavé a kupovat (kupuji, kupuješ, kupovali jsme, kupujte, kupovali 
bychom...) sloveso nedokonavé 

2. abyste si pamatovali, že sloveso dokonavé neumí vyjádřit přítomnost - tedy probíhání děje  -
koupím - teprve se to stane, koupil jsem - už se to stalo, přítomnost tohle sloveso nevyjádří. To 
by umělo sloveso kupuji, ale to už je sloveso nedokonavé 

3. rozdíl mezi jednou a stále, pořád - koupil jsem (jednou, proběhlo to) a kupoval jsem (stále, 
probíhalo to určitý čas) 


