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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.



Některé názory Josefa II. Byly ovlivněny francouzskými 
osvícenci, a proto nazýváme tento absolutismus, který 

sehrál v našich zemích pokrokovou úlohu, osvícenským 
absolutismem.

1. Napiš vzorec souvětí a urči druhy vět, 
vztahy mezi nimi.Urči druh souvětí.



1. Některé názory Josefa II. Byly ovlivněny francouzskými osvícenci, 1VH

a proto nazýváme tento absolutismus, osvícenským absolutismem.2VH

který sehrál v našich zemích pokrokovou úlohu  3VV

1VH poměr důsledkový  2VH

3VV přívlastková

- Jedná se o souvětí souřadné, dvě VH



2 Urči tyto větné členy:

Názory

Tento

V zemích

Úlohu

absolutismem



2.

Názory - PO

Tento – PK s

V zemích – PU místa

Úlohu – PT (4.p.)

Absolutismem - doplněk



3. PK s franc.osvícenci nahraď PK n

4. Urči slovní druhy:

Tento, ovliněny, osvícenským

5.Uveď druhy zájmen některé, který

6.Odůvodni psaní interpunkce II.



3. Osvícenci z Francie

4. Urči slovní druhy:

Tento – ukaz. zájmeno, ovliněny - sloveso, 
osvícenským – příd.jméno

5.Uveď druhy zájmen některé - neurčité, 
který - vztažné

6.Odůvodni psaní interpunkce II.

Za číslovkou řadovou se píše tečka



7.Urči byly ovlivněny

8.Výraz franc.osvícenci převeď do 1.pádu 
čísla množného

9.Utvoř druhý st. příd. jména pokrokovou

10.Uveď antonymum ke slovu pokrokovou



7. byly ovlivněny – os.3, č.mn., zp.oznam., 
čas min., sl.rod trpný, sl.vid D

8. Francouzští osvícenci

9.Pokrokovější

10.antonymum ke slovu pokrokovou, tedy 
protiklad je reakční, zpátečnická



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




