
Český jazyk a literatura – 8.A – 18.11. – 20.11.2020 

18.11. – mluvnice – Nauka o tvoření slov 

V učebnici na str. 21 dodělej cvičení 13 – zkratky přepiš celými slovy 

Poskládej domino a napiš tajenku, kterou složíš z písmen, uvedených vždy v levém horním rohu 

 

 

 

 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

19.11. – mluvnice – připomeň si další způsoby tvoření slov (skládání, sousloví) 

1. Vyjádři jménem složeným (jedno slovo) 

Ryba žijící ve sladkých vodách = 

Umělci známí po celém světě = 

Deska, která hraje dlouho = 

Potrubí, ve kterém je veden plyn = 

Opraví vám to tam opravdu rychle = 

Veselá hra = 

2. přepiš tyto jednoslovné (i nespisovné) výrazy souslovím 

mobil = 

Č 
bakalář 

ZAČÁTEK 

J Severoatlantická 
aliance 

JUDR. 

Č 
bakalář 

ZAČÁTEK 

Á 
inženýr 

MHD 

K zimní 

olympijské hry UK 

Á KONEC 

ZŠ   

E Univerzita 

Karlova NATO 

A 
doktor práv 

STK 

E 
to znamená 

Bc. 

I 
magistr 

JIP 

S České vysoké 

učení technické Ing. 

N 
základní škola 

ČVUT 

N stanice 
technické 
kontroly Mgr. 

Š Organizace  

spojených 
národů 

tzn. 

R městská 
hromadná 
doprava ZOH 

T jednotka 
intenzivní péče OSN 



třídnice =  

automobilka = 

čeština = 

vejška = 

občanka = 

propiska = 

3. pracuj s následujícím textem 

Během prázdnin jsme se vydali na houby, jeli jsme osobním vlakem do malé vsi a odtud jsme šli pěšky 
do tmavého lesa. Malý bráška se bál, že nás napadne rozzuřený medvěd, ale já jsem věděl, že 
zahlédneme nanejvýš veverku obecnou. Zvíře jsme neviděli ani jedno a nenašli jsme bohužel ani 
žádné jedlé houby. Zato jsme našli pár jedovatých muchomůrek. Radost nám nakonec udělal jeden 
hřib smrkový, který na nás čekal na kraji lesa. V bramboračce byl skutečně výborný. 

a/ vypiš všechna sousloví _________________________________________________ 

b/ vyhledej v textu název pokrmu – změň jej tak, aby vznikl víceslovný název (sousloví) 

________________________________________ 

c/ vyhledej ve zvýrazněné části textu složeninu a vypiš ji _____________________________ 

d/ Přečti si poučku a pokus se odvodit, ze kterých slov je složeno slovo muchomůrka 

POUČKA: Slovo „muchomůrka“ se ještě v 19.století používalo ve tvaru „muchomorka“, Jungmann 
dokonce užíval tvar „muchomor“. Tento tvar slova vycházel z využití muchomůrky červené v minulosti 
– její klobouk a noha se používaly k likvidaci much. Houba se namočila v mléce, pocukrovala se a poté 
se zavěsila v chalupě. Mouchy, které mléko z houby pily, padaly omámené k zemi. 

20.11. – literatura  

Pracuj s novou učebnicí literatury (Hravá literatura – Učebnice pro 8.ročník…) – výpisky str. 4-5 

Přečti si ukázky v novém pracovním sešitě (Hravá literatura – Pracovní sešit pro 8.ročník…) – str.2 
(Jonathan Swift: Gulliverovy cesty) – vypracuj zadané úkoly (1-6) 

 

 


