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Předmět: Český jazyk

Ročník: 8

Tematický okruh: Rozbor větný a slovní

Anotace: 

1. Procvičování učiva samostatnou prací, každý 
pracuje svým tempem, svou práci si žák 
následně kontroluje

2. Cvičení je možno zařadit na začátek vyučovací
hodiny jako opakovací již probraného učiva.



Rozevřenými vraty bylo vidět jasné, čisté nebe a 
hvězdy na něm se zdály tak blízké, že bys je do 

dlaně mohl chytat jako světlušky.

1. Vypiš ZSD a urči počet vět

2. Vypiš Př vyjádřené slož. Sloves.tvary

3. Urči druh VV



1. Nebe    - bylo vidět

hvězdy  - se zdály

ty  - bys mohl chytat

2. Bylo vidět

mohl bys chytat

3. Příslovečná měrová



Rozevřenými vraty bylo vidět jasné, čisté nebe a 
hvězdy na něm se zdály tak blízké, že bys je do 

dlaně mohl chytat jako světlušky.

4. Vypiš několikanásobný VČ,  URČI JEHO 
DRUH

5. Urči větné členy podtržené v textu

6. Která podst. jména nahrazují zájmena  
něm a je?



4. Jasné čisté PK s

5.Vraty   PU místa

Do dlaně PU místa

6. Něm   nebe

Je        hvězdy



Rozevřenými vraty bylo vidět jasné, čisté nebe a 
hvězdy na něm se zdály tak blízké, že bys je do 

dlaně mohl chytat jako světlušky.

7. Utvoř druhý st. příd.jmen 

8. Najdi pomnožné podst.jméno

9. Najdi k podtrženým slovům slova 
protikladná

10. Blízké - utvoř příd.jméno zdrobnělé a od 
něj příslovce.



7.rozevřenější, jasnější, čistší, bližší

8.Vrata

9. zavřený, špinavý, vzdálené

10.Blizoučký – blizoučko, blizoučce



Zdroje:

• K výuce je využívána učebnice:  KRAUSOVÁ, 
Zdeňka; PAŠKOVÁ, Martina. Český jazyk 8 pro 
základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: 
Fraus, 2009. 128str.

• Prezentace Microsoft Powerpoint 2003




